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Reisicumhurumuzla Genel I stanbuldan göç edecekleri 
Kurmay Başkanının 

Milli bayram münasebetiyle 
çekilen tebriklere cevaplan 

listesini neşrediyoruz 
A....._ 11 (AA.) - R!y~eticUmhur Umumi KA.tıpU#lDden: 
Kll1l HWmtyet Bayranu ve ÇOcUk Hattam mOnuebetlyle un ve 

neclb duygulan ııavl cıarak yurdun her tar&fmdan aldıkları tebriklerden 
. _ __._ , ... n-jaicumhur .Iamet tııöntl, te,ekkllr ve karplık tebrikle

mUte:J ..... c.- P-<> 

rtnlD lblAğma ADadoN Ajıuıamı tavalt etml§lerdlr. 

*** Allk&...., 11 (AA.) - Oe11eJkurmay B&§kam Karqal Fevzi Çakmak 
ınu-.ı Egemenlik B&J'ramı münasebetiyle alllllf olduklan tebrik telgraf. 

ve bil veaıe ile ordu ve şahW&n hakkmda IZbar edllmlf olan ,ıyı 
ıanna ,.__ .A ...... ~c?inJı: lbJllm& Anadolu AjanmU taffit 
tememıllere -.- ......---· 

l.:'::~rtDr. 

Yeni Cebelüttank 
baıkumandam 

General 

LiMNi 
ADASI 

Dün sabah Alman 
ordulan tarafından 

iıgal edildi 

Ada halkı 
Dört saat düımanla 

batbetti 
AtlM, 15 (A.A.) - Alman la

talan bu eabaıh saat 5 te, Çanak
kaleniıı yakmmda bulunan ve aev. 
killeey'I ehemmiyeti olan 'runaa -
lJlarm Limni adasına çı)mu§tır. 
Piyade ve poliaten mürekkep olan 
kUçtlk Yanan garnizonu müstevWe. 
re brp dört eaatten fazla bar -
betmiftlr. Daha evvelce Semen
clrek adaamı iKal etmiş olan Al. 
man kuvveileri Limniye taarruz 
etmeden evvel bir ultimatom ver-

•• 1" * .... J..llla; 
ilıl ao iılll .. llıM'"*iWr. 

Türkiye, Y unaniıtan, 
Amavuthık, "Jugoalav
ya ve lt~lya sahilleri 

Ak denizde 
tehlikeli 
mıntaka 

ilan edıldi 
~ 25 (.&4)r- - Amiral

lik dalreei, .Akdenizde eeyriBefa.ID 
için tehlikeli mmtahnm geniele
Wmiş olduğunu bildirmektedir, 

Seyrisefaln için tehllkeJi mmta· 
ka, ftimdi, Libya ft Mısır ll&hillıı.
de yeni mmtakalan ve Ttlrklye, 
Yunaıı.latan, Amavutluk, Yugoe -
lavya ve İtalya sahilleri açıkla • 
nnda bazı muayyen mmtakalan 
ihtiva etmektedir. 
~ 25 (AA.) - Akdeniz. 

de aeyriaefaine telllikell mmta -
kanın genfşletıımJş olduğunu blldl· 
ren amirallik tebliği ile alAkadar 
olarak, bunun tebllii de behia mev 
zuu edllen bllytlk mmtabnm mu
azzam bir mayn tarluma inkıllp 
ettiği demek olmadliı kaydedil -
mektedlr. Bu maltımat. sulh ha • 
lfnde bulunan memleketlerin harp 
harelltı tehlikeleri ile karplap.
bilecekleri bu mmtakaya girebile
cek gemileri haberdar etmek için 
enternasyonal hukuk mucibince 
verilmektedir. Daha evvel bqka 
bir haber verilmeden bu mmtaka· 
,. .Mıq; zıw JMıj' ••• ~· ' 'I • 

. o ~;==-= Salih Bozok 
ingiliz filosu 

...,...ki: 
Deva• 8tJ. .. ,._ s •> Dla .. ,ala wlat etti 

Akdeniz iatikametine 
hareket etti 

-M-----h--~ Cenazesi buarün 2,25 
ISlr U• treniyle Anbraya 

-dudu.nda götürülecaek . Lmtdra S5 ( A.A.) ::;,~· 
Alman taarruzu durdu Jekeler ııer.aretiDiJı uiıuın••e~e 

göre, tngilterede antrenman mü. 
fettişliğine ~ General 
Liddell'in yerine, O!i>eluttarık MJmr erllm 
valiliği ve bat~ .._ ........ General Gort tayın ,.. ___ 1 ~ •• 

lia.tıriardadJr Jd ua~'e .Yakında çok mühim = ~İn«Hiz . .ıed hidiseler cereyan 
kuvvetine kııtQanda etmlttL edeceğini söylüyor 

Devamt Bo. J .m. 6 ~) (YatMt ... ~) 
Amerikaclan l..Ptereye • 

gelecek Fon Papenın 
Harp mal· kardeşi 

. Z. emesı• Lizbonda Almany~ ' 
ispanya bakkmclaki 

Bir noktaya kadar fikrini söyledi 
Amerika do~Jlllla•• ispanyaya 
tarafından himaye h .. 

edilecek bl babel' ucum 
aı!~: ~ c11111 aır. Daha bekletilmemelidir 

8&fleDdltlD8 sGn auswıt. •>- JJdMıe, il (A.A.) - Röyter: ::'rika tmaJAtbaDfllllDdell. tnsDlS at.et Bazı mQphlUeriıı lladrit kay -
hattma, genderiJeD barP mabrıeJD.mln ı:a]danDdaa aJcldrlan mal6mata 
biıaayesi 11aktaAda bir arar abml- g3re, AJman dipJom•elıel t.puya
tır: su buaust& tasla maıomat ün- ya tarp ııiyUetinde mtlllyemet 
m.:...ek1a beraber JtqsVeJtln barP yolundan aynlaralt mutat tehdit 

ıaemelll JiaJdedd ftPUl'larl 88fhum& geçm)etir. Almanla'r, t&
barp ma kJand8- nLA- tini ... -~ ederek 
.AUantlkte GroenJ&Dda ~ mem.. panyol buıuuue -•=:-&. .. .ır-. 
,_ 1radar belki de Dk 1.000 mil istediklel'1 karan ~ '°!.:: 

barP pmQerbllll blma. 91YOrlar ÇlinJdl Almanlar, Cıınn>
fedl9 Amerika aımak DlJetblde oldUIU Ulttanb doğnı buUll ederken t&-
,..s altına._.,_..-, e--ıt bil aran ....... Vllftm m08amahasm1 temin et.-
annedllmeaWUA6• nu-•- .. ~- ..._'-_.. b dell10krUll ,aptJll ~ ta... meje çaı.,.111an1ır. ~....... u 
ile ere AJDe1'lbll bQldlmeU. mabatla yapılan teşebbUalerden 
mak ııuwaunda kilde gayret mrtet.. fimdiYe kadar elde edilen netle& 
nbı azami bir :ki tenkldlere cenp ler mtıflri tatmin etmemlttir. Bu 
medlll lıaklaD ~uran ,a)aD1arl eebepledir Jd aon on bet gün ~ 
verme~ .. de çok ,.11ere IDtiDI' de AJmanyanm tspanya tızerinde 
u aman ~- ~- yaptıiı tasyik artmJlbr· 
edlJme8l ıuımgetdllbd ~ P1iD Btıytllt elçi Fon Papenln kar • 
l"akat mOnak1ddler, J8P ••tıeDUIP deP .,. gUnlerde LW>onu siyaretl 
~tin ma.tacellJeGe olma MllUIDda CebeHlttanP kartı ya
derece<!e.,. çok mDelllrda= pdan htıcum111l daha ziyade bekle-
• lealıdtlll mtltaıeUID dl ...,. tllemlyeeeltnl 98 bu b&c:umun b-
... mtllaldl •=111 a.-SW- nadan ,aprımam JAslm geldfibd 

ftJtl ,., ...nan ........ ~ ........... 

llerlM"" &ilim Boaok 
Bllecllı: mebusu Salih Bozok, 

dtln eabah saat bet ~ukta. Suadl
yede npur Jskelesl civarmdald 
evinde vefat etmlftir. Salih Bozok, 
IOll gilıılerde anjin dö paatrhl 
haatalıjma tutulmqtu. Yapılan 
blltnn !htimam1ı teda'Viler bota 
gitmit ve bu sabah Allahm rah
metine kavupıu§tur. 

Cenazesi bugün aaat 2,25 treni
le Ankal'aya göttlrllleeek ve ora
da cenaze meruiJni yapıldıktan 
eonra gömlllecektir. 

Salih Bcw.ok ıssı de Sellnlkte 
dofmuttu.. Harbiyeden çılmııt, or
du ve jandarma hizmetinde bulu· 
nuyordu. Atatilrk milU mücadele
ye bqlaymca Sellniıkte kOJ111u ve 
arkadap olan Sallı ona bat yaver 
olmq ve bu hizmeti 1923 de Yos
gat = Bcw.cıktan BUyOk medlae 
Aza oluncaya kadar devam etmlttl. 

Salih Bo:r.ot, Ebedi Şefin inJull.p 
bayatmda ondan aynbnu alma
lardan birlydl Hayatmm bir çok 
saflıalanm da yazıp netretU. A~ 
ttırJı:tln ebediyete intikalinde kan. 
dine Jayaeak derece1erde pter
diğt bağlılık heyecanı 'hatırlarda
dır. 

Kendisine nJamet dller aDeame 
ve Btl,Jlk.Kac1'" tull#lel: ma--

Her aile beyanname verdiği kaza 
biletlerini derhal alacakbr 

Kendi analarl7le .............. lif .....-ıue alt ........_ .... 
mit ve 1111a,_ kacrar ~ ıll8eoelt ~ .. .._... ........ 
tir. Llate alAkıldar 1mkaınlua da ........ hlm ........ . 

w J'IU'ddatlaran ilk lraftlelere ...... ......... - .......... 7 2 

aeldelt e&i'aftyle ...... edllmelrtdlr. 

- Tam listeyi 2 nci sayfamızda hulacalaına 

Koraeı Bul 

Am~rika 
HARiCiYE ve BAH
RiYE NAZIRLARI 
Çok mühim iki nutuk 

lngiltereye 
Mutlak ve aeri bir yar
dun artık aiin meaeleai 

VCl§ington, !6 (A.A.) - A. 
merika Birleeik Devletleri hari.. 
ciye nazın B. Cordell Bull radyo 
ile çok mWıim bir nutuk aöyle. 
mi§tir. Bu nutkun en geniı hir 

Sovyetle 
Balkan YUi7etlewl 

hakkından• 
diitünüyorı 

C> 

5 renkli -. haritamız 
Bugün son sag/amız,da 

OlalJU4!ll)anmm ~lbals .............. n ... D ........ 

edlyons. DucDa .... ~ ....... ... .... .......... -? o 1 

" Alr'a llarltamlı •a.c.amm. 
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1 Radyo liazetesı 1 
iu:ıaaııtaııda barp 

d am ediyor 
Epıroe Yunan ordusunun te&ımtn

de -ın.rıı 'Yuııanlata.oda ukeı1 vazı. 
;yet mup11emdlr. Almıınlar gün.erden. 
t:ıerl lngillz nskcrtcrln!n bozgun ha· 
Unda l!ı•çtıklarmı söylemekte !Beler 
de htdtMler bunun al<ıılnl gaııtermek. 
tedlr. lı:gttlı: ~lan harbedcrek çe. 
kil alıtNlr. 

Almanlarm Llbyaya 60 bin aıker 
eevke•.Ulderi, Mihver dcvJetlcrlnin bu.. 
ı:11n şlmnlt A!rikada 200 bin askerleri 
bulunct.ıklar: bildlrtılyor. Almanlar 
Tobrı:e,"u hcnlla alamıımıglardrr. hıgi
Hz]er diğer t.;.ro!t.an birkaç gUn evvel 
Bardtyaya uker ı:1kamıı~lar, tahrip. 
llrde bulunduktan eonra aakerıc.lııi 
gcrf ~kml§lerdfr. ~:.ınlardan anlııfll. 

*gm" göre Llbyada 1ııgtttz mukan .. 
metl gittikçe s .. rtl"Bmcktedlr. 

Ha.bc§latanda baro devam edtyor. 
llUbuea ~iye önUııde aertıqml§

llr. tnr,lllz'er Halle Selblyenln Adl.nıı.. 
lıabaya gtr esı için hazırlıldarda bu. 
ıunmıı •ctl\d:ırıar. 

bır<llLtZ AVAM KAMARASINDA 
Balkan vazlyeUnlD yalcında lngill.z 

A.am KamaraBmdtı. mll%akere edile. 
•11 anlaııtıyor. Sabık harbiye nazın 
H BeJtp mQzakereleriD derbal ve 
glz1ı yaptlmaaım ~.cınlp de Çllrçil 
buna munfakat etmemifur. Mebus
lar f"Jnlan lltlyorlar: 
ı - Bu:tınkU ııaııayt, tht!yaçlara 

eevap 'Verecek derecede ad T 
J - 1Cdeııln prka aeyah~tt m'1%"13f

fakl7' Ue ıteUccııcndl el T 
HtıkfıaMtten taahat ı.temılr endi. 

fe1i blr vulyete deıtııet etmeme'~tellir. 
Bu lngnt• de.mokrastalnlJl 'blJ' bWIU

.. ytUJir. 
ALMANLARIN ME~GtJL OLDUOU 

hU M!:SELPJ 
AJmu dıplomaslsl ıundi tkt mesele 

De rotfB'Ul o•uyor, Biri Fransa, diğeri 
hpanya lfldlr. 
AmerUuadaıı gelen baberlu Alman-

7&nlD lspaııyayı tazyii<C baJladır tDI 

Mtdi .. mektedlr. J'ranmı vaziyeti üe 
mor emdlr. Lavalln ··ablneye gtnne· 
mae ' ... erika itiraz ctnıektedlr. Bir 
babere re de Marepl Peten Dar18. 
mil nz•r.:lı4ekl bul vulfelut almak 
ı.ı.mekted!.r. 

llıp3nyay& geUnce burada vaziyet 

IRAK 
lnailtere ile dostluğunu 

devam ettirecek 
Jtaiclat, ~5 (A.A.) - İngiltere 

ile Irak arasındaki muahede hn
kUmlerlnc tevfikan lnglli.a kıtal&
nnm Irak'a ihracı .Arap gaıcteler
nln ha.ehe& mevzuu olmakta devam 
ediyor. 

El ahval gueteal ıuntan yaa-
~r: 
Veramtş olan bir aözU tutmak 

llrilatakil !rakın hUkümranlık bak
lan Ue hiç bir zaman bir tezat teo
Jril etmAz. Doet devletin tarihinin 
en tehlikeli devrct1n1 :ratadığr bir 
eııda 1 rakın ona karşı girdiği t&
ahhU tlerl yerine geUnneAl uıem
lekctimJsln siy.ast vakar ve ıere
flni muhafaza etmek hımıaunda • 
ki katı ar.nı1nl r;."isteren bir delil-

•· 
Atlantikte 

~erika karakol gemi
leri harekata başladı 
Vaflng&0n, 25 (A.A.) - Doğ'ru 

hber almakla maruf mahflllerden 
büdirildlğine göre Amerika donan· 
ınası AU~ntlk fürrinde karakol 
gemileri dola ırma ta.savvurun-
4adır. Bu r' il r İngiliz nakliye 
gemilerinin takip ett!ği bqltca yol 
berinde Amerika ile İngiltere ~ 
rasmdakl mesafenin yarıama ka· 
dar gidip geleceklerdir. 

~--~o~~~-

iY unanistanın 
Sofya elçisi 

islanbula geliyor 

J , 
daha mCp!ıemcfir. İIJl9llyol gase~~rl 
mihver lehınde yazılar yu.yorlar. 
İBP'\D""!\ ile Am0 r!k ve lııgUı.re ara. 
smda mUnascbcUPr ise normal ·..e 
hattA aamlmt olmakta devanı edl70r. 

SO\'YET RUSYA VAZJVET.l 
Sovyct vaztycU dnha esrarenr;lıdi.r. 

Haber verildiğine göre bu işle bizzat 
Rlbeatrop me,.<ıgul olmaktadır. 

llıioakovadakl Berlln elçlal Alman. 
yaya çağınlmıştır. Geçen sene So\-yet 

Rusyıanm Mihvere iltihak lçlll Alıwuı .. 
ya ıarafmdan davet edllmeııtnln Sov. 
yet gazet.:lert taratındaıı Upsı Al. 
manle."1 h'ç de memnun etmoı:nJ§t.lr. 

fJlm!fl Moekovfl1lm bunu llllWll U· 
ısa etmcainde blr r.ıtu olup olmaclılt 
ar~bnJmnktadır. 

ı.to.kovaıun bundan bqkıı. takbih. 
lcvb!t. l.ts§vtk harelcıtıert de TU'dtT. 
Bulgnr!rt.atır telkblb, WAcarlııtanı tev .. 
bfh, Tugoı:lavyayı teıcl et.ınl;,Ur. 

BQltb bu vaziyetler Berll:ıde g5z. 
den g<ı;lrllmekte, bunlarm mana ve 
ettmu\QnUn neler clabllecett ara§tml. 
nıaktadır. 

Bir de Sovyet • Japon pakb s!Szden 
gcçlrllmek~dlr. Bu rıakt Almanyaıım 
nus!yle yapı'nıtQ, takat ıt0nradan 

vulyt'?. de~;mt;ttr. 
Çine yardım hakkimda verilen tc. 

mina t.J Tokyoda llOl\lk bir dUf tMtrt 
yapmırtır. 

AllERIKA UZUN HARBE 
HAZmLANIYOB 

Am~rtka uzun .Urecek blr harbe 
hazırlanıyor. Vqtngtonda çok mühim 
yeni blr p!An bazırlanmı§tır. Bu pıAıı 
mJU\ mlldataa için yeııl fabrikalar Jrıı.. 
rulma&Ull laUhdaf ediyor. BugtlnkU , 
mlllt müdafaa laUhlalltı iki mlaJlne 
çıkanlac:ı.lc, 2 milyonluk bir ordu ta.. 1 

maınJyle techlz edllebflecekUr. 
YUNANl8TANDAK.I 

BAIU."aAT 
TunanlataadakJ duruma goettn<ıe, 

dQn A lntan topçu ve plyadeal hıstllz 
ve Yunanlıların yeni mUdafaa h&ttma 
çok ıtddeUt bUcumJarda bulunmutıar. 
sa da tamamen ptıskUrtUlmOııtUr. AJ.. 
manlv Termopllden eonra mühim §e. 

hlrJerdl!!l henllz blrlııt ffgaJ edeme. 
miıılerdlr. lıı&Utzlerlıı tamamen çekil· 
dikleri takdirde Alman nıntorlu kuv· 
veUeri.ııln Termopllden 160 kDometn 
cenup~ bulunan AUııaya gl.nnelerl 
icabederdi. 
Alın~ Yugoel&T ve YUB&D bar. 

blnde 23 • sa bin yaralıyı Roınanyaya 
sevketıntı~rd!r. Tuıoatavyada yara
lanan'ar lM ıo bin kadar4'n'. Bu ııu.. 

retle Alman zayfatrnm 60 bin! buldu. 
ğu anla§tlmnkt:ıdır. 

İtalyan zayiatı lae azdır. ÇilnkU 
bunlar çekilen bir kuvvete kt.rfı ller. 
lemeJe bulunmuıııardır. İtalyan lehli· 
tt de zayiat mlkdarıru blldlrmlştlr. 

Buna ~öre son muharebelerde P.ayıa~ 
6.000 klfi ımı,ı 
lnımzıer 16 nıcı muhare~ gemisi

ni de blzaıete eokmuıtardır. Bu gemi 
fklncl 8! btn tonluk gemidir. Uç tane 
daha lnp edU:nektedlr. 

Xllhlm bir haber de Amertkanm 
tngtıtcreye 20 ııerf torı>ldo vermesidir. 
İnglllzterlr A tıantılı: muha.rebelinl ka. 
zanmalan için bGyle kUçük gemilere 
lhttyar.lrı"! vı:.rdrr. 

-22-

- Ben enel1 evliyim. Zevce
min ~ bir cUrmU, takabi :1ok •• 
Bizi blrlb!rimize bağlamak için in· 
el gibi bir de kımn var.. Sonnı, 

ben bir mühondJs, bir mimanm.
Me!kQremJ sevmlş olabilirim; far 
kat benhn mefkurem ince hesap
lar, muhteşem binalar, servet ve 
töhretten ibarettir. 

- O halde bu gece gel, geze
lim, eğlenelim. Yarın gidooekleri 
için metanetle ellerbtl ııkalım· 
Bunu ne§O ve lakaydi içinde, §R· 

"trmadal"I, tızUlmeden yapmakla 
bana iddianı i.sbat etm.1" olursun. 
Yoksa kalbinin zaafmı, tecrilbe • 
slzll~inl dU!illnmerlen başına hakiki 
bir aşk felak~tf getirdiğime kani 
olaca#Tpı ve çok vicdan azabı çe
keceğim. HattA ..• 

En sözUnU tamamlıyamadı. On· 
lamı gP.ldiğfnJ aş!Lfrki sette ir 
muayıı oturdukla.rmı ikimiz de 
görmU§tilk. Adi bir tesadüf efka
rmuu altUst etti. Bir an Itidalimizi 
kaybettik. Sahte bir ciddiyet ta.
kındık. Yoldan geçerken bizi gör
dl!!;lerino ve bizim 1çln gazinora 
geldikleıi.ne lnnnı:ıınk ieti, o. uuk. 
Söyliyecek tA.r bulMl yorduk. Ka.
de hlerimfz1 ıık ar dudaklannnza 
glStU'J"Uyorduk. 

O kadar bh:e yakın oturmu.'.jlar· 
dı ki yüzlerinin en belirsiz hatlan

Pancara 1 O para zam nı görüyorduk. Ve ıeelerlntn en 

Id hafif titreyişlerini duyuyorduk. 

~ JŞ (A.A.) - YunanLstanm 
l!loty.1 ~lçfs! Piplnellı:ı ile elçlllk me.. 
aurtar. bugUn husu"1 bir trenle Var. 
naya bareket edec~kLer ve oradan bir 
Ttlrk vapuru Ue lstanbula gidecekler. 
dlr. 

yapı 1 Genç kızlar bize dönük vaziyet al. 
Ankaradan bildirildiğine göre. mrşlardı. Ve şUphc Adlimcz bir 

teker pancıın lstihsalatını art.. maluretle annelerini denize mU
tJnnak ~ pancar mtlsiahsilini tevecclh bfr ıandalyaya yerteıth·
veniden teşvik cbnck için baa miş1Prdi. MütPff'kkfrane: 
lıııılnrlar almmı§tn-. Bu kararlara - Ah, dedi, hep beraber otu· 
nazaran p:ını:ann kilosuna 10 pa. rnbllsek ! .. 
ra zam yapılmıştır. Aynı za. Takdir sorzenlşli bir ımrettc c~ · 
mıın-ia ek+& için köylüye avans l vap vordl: 
"ft!rilmesi de karar~tır. - Biraz daha becerikli olsay-

== ----JA - f 

Anadoluya taşınacar, Bara a l_!!adıse er ar~ınd• 

1 _ KanUı~!z tskele ve tstuyonlarma gidecek, beyannameye ta'bt yotculardruı ilk kafileye dahil 
hareket gUnle~ De sanUeri ve blneceklerl nbtımla lnecelı.lert iskeleler a,ağtya ya.zılml§tır. 

2 - Nakliyata ı mayıs 1041 perııemoe gUnll JJaolanacaktır. 

1 Kaym saat 18 de Akau 

ı Mayu aut U .. 'u1ıan 

2 " .. 1' Ankara 

1 • .. 18 Ak..eıı 

-~ 

15 llayıs eaat ı6 Aksa 

.. Mn11s 18.&l 1, Tırbaıl 

-* 
6 .. ıs Ankara. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. .. 
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No. ya kadar, tneboluya. 

No. ya kadar. Zonguldağa, At!t"lrac:ı, 
Kurşunlu, Somucak, GUnlllce, lıdızın, 
lspara, Çankın. 

No. yıı l:adar, Zonguldaga, Çanları, 
r :ıey, Kalecik, lnnafr. 

No. ya kadar Bıı.rtm, Amasra, Kuraca 
ŞUe, Cloe, Ayancık. 

No. ya kadar. Samsuna, 

ı Bununla beraber şıın ria t1 
ı etmiyen bu h-ıberin OS)bj;iJXI ll 
1 etra.ftn dolaşma.sı bıle lJ bel)I _., 
1 mıı.n ... l:dır. Zira bu oaY 

1 
ve~,JI' 

1 bir [ş~n.I ni)-•etinfn. if!l~ t ~~ 
1 qesldir ve böyle bır ni>C o# _/.f:;, 
1 mmtakşsı Ue Ana.dol p!iJI"'" 
' lık sah.illerine ait ba:J J 

1 
alakalı olabilir, ptd• p:,, 

Şimdiye kadar A ~ ta!l~ 
ğl!mfü: harplerde ınu rfUS t 
vetlcr hl<; bir vakrt tJJ cepb 
lerj mcrlekntlere k ~·' 
bıı.rel:ct etmediler. D pliııJll' 

"~ 
8 .. .. ıs Aktnl " 

2181 (1 l'I 2413 

1861 den 21M 

:!'13 ten Z'iSO 

harekeUCT d ...Jlbac;l~ajfllO 
landılar. Fransanın raJıııdJll 
Belçika ve Holandıı ~edo•'~ 
rfldl. Yunanl.:ıtanm M d o ~ 

No. ya kadar. Sinop, (;er(ı~. • bosl Metakl!".5 hattın uJll ~ 
No. ya kadar. (Sıımsuna) La.dik, Hav Vardar tare!md~n bUC tf1111 ,ti 

ıs .. 'ırhllll .. .. {} 

" .. Bu iUtıırla Bo~eıl r d_ı,.rı __ .4 
za.. Hıı.cıbayram, Amasya. n a "' y, 

nm etrafında'ltı Yur.a ttıd• ·~.d 

11 " .. 18 Ankara No. ya ka~:ı.r (Sıı.mııun) Pııvza, Tur-

1 

külce şf vaziyeti karııbt!ulııııc111~ 
hal, 2lle, Yıldızeli, Ce-ZFmbıı. dikkatimizi u~anık ,,. 

1 ... , zanıretlndeyiz. 
ra olu tçtn kır 1 15 - Her ano bcyann:ı.meyt verdiği 1m1ar kamaralara mc cauen yer ei .. • 

8 - Her aileye ka lıı : vi bilcı.: kaza•-n mUracaaU& blleUerlo bemeıı rlleccktlr. Yolcular seyal'.at mUddetln. J 

.. n 2~1 d~:ı 2348 

mızı ve deııl& yolu lç e ma • ce yiyeceklerini kendileri beraberle. ~ 1 petl"' 
ter hanrlanmtş \'C birer de vcslka alacaktır. k Portsait yolıY e 

ı.ıra.sı verllrulşttr Vea!.ka numara- 6 - Her alle göUlreceği eşye.nm rinde götUrece~erd!r. Vapurun an.. 1' 
::: esıuı o!up bUtUıı. muameleler bu bn.,ka qyatarıa knn11mamaam1 temle ı tlnbde mevcut yiyeceklerden pa: getirilebif ece ~ 

ktır Sevke tabt için ıjeı;k veya &andığı Qzerlııe bilet.. mukab'1inde tatltade edeblleceğt gl rneJI': ...ı 
l.umara ile yapılaca • veatka \ertnın la§tdığı vesika ııumarasmı o. yalnız l'lr mcak çorbaya münbuır oı. Portsa.it yoluyla. • l)ft1"" 
allel~rln daveti de ::e bu kunaklı ve bUytık rnlu>mlarla ~ mak Uzere lmkln nlebeUnde latlyenle- miıe mUhim miktarca wl' 
ıumaıuUe yapıle.ca • re ucıett mukabtllnde çorba vertlebl. berzfn F?"etiril~~1 : 86 bl~dfı" 

4 - Her aiıe cllndeld btteUrein tagı ea;~ Yolcular klmfien gU'Verte 101. Ur Kamarada ,vatınıan hastalara k~ mıştır. tlkpartı.~un ~~yleJllll"" 
1ığı vesika numarasının dahil olduğu zn. p'"r·- mukablllnde doktorun tav. arasında olacagı ı:w 

UııU k kayma- eusu gibi seyahat edeceklerdir. Kama- ~ ..... 

·::ı:.:mn: ~;::;; tebll:::den gerek rala:ıı. parası Ue de olııa yolcu aımmı siyse :._dz,.coenlfgul~:~:e~e ya~~::::ndım dir. ~. • tl•..ııı 
dan agr~nmeU ve yncsl<tır. Kamaralar yolcular lçtn •P 

razetecıek1 ll!nl&r .. hali; Galata hastaı:ıe olarak kullanılacak ve gemi. trenle dahlle gidecek yolcular lc;tn Ham de:-ı fıya 
; gUıı <> saaUerde be .. eme bu ıımanlara muvuatatıan runu Mat 

.,.. ki ril b8r deki ~c,ktorun raporuna nazaran bae.. ··ı }"yor ~ -ıhtımmda •ıya ve ,,.yece e e a- 18 de tnınler tahrik etUrllecektlr. YU SC 1 
">er tutT bulunmatıdrrıar. ta ... , rı1arıa tam:ı;ıe;_,;.ve;.;~~a;.e;;m;;.;zt;k;ll~k~a-~~--ıılr:.l-------~-~~I e 
~;.;.;-••ııııım----------- Ham deri fiyallarıpl11 ~ 

Tüık - Macar ticaret 
anlaşması nelicelendi 

Sovyetler 
Japon hududundaki 

kuvvetleri 
!lacarist:anlabu~n~ futi~ 

Ianna daha uygun yeni bir tica
ret anlaşmaaı akdi l~in bir nıild· 
det evvel Peetede cereyan eden 
ve billhıre Ankaraya intikal et
nılt olan Ucaıi m~\)relerln mUs 
bet bir tekilde netlcelend~l Allka 
radan gelen haberlerden öğreııil
mJşUr. 

Anln§Illa)'1 Macar hllkümeti na
mına Mıı.carlstanm TUrklye ticaret 
;ıtaşcsi Cikl parafe etmiştir. . 

Esas mukavele, Peotede imza.. 
lanaıkt.an onra tasdik edilecek ve 
derhal meriyete konulacaktır. 

Haber aldığrn\ıza göre yeni mu
kavele 20 milyon Türk lirası kıy
metinde mal mUbadolcelnl derpiş 
etmektedir. 

Bu anlqma mucibince Macarit
tandan her nevi ımal mamulAt, çi
vi, demir akııamı, manifatura eı
yası getlrilecek ve buna mukabil 
.Macarlara verilecek ipUdal mad· 

deler meyanında bir miktar pa • 
muk, yapağı, tiftik, kUçUk bq 
hayvan derislle hububat buluna • 
cakhr. 

Yeni antaema De TUrk - Ma· 
car ticnıi mUnaaobcUcrinde bUyUk 
bir lnkftaf beldenm kled1r. Maca
ristan1a kara ve Tuna tı.ırfkUe mal 

Polonya ve 
Basaraby 

Hududuna çekti 
mUbadelesi tmlt!n dahlline ginnf.Ş Londra, !5 (A.A.) _ Stokholm 
olduğundan pfya.ealarımırm ihtlya.- 1 'l ~erlinden alınan haberler 
cı olı:.n maddeleri kısa bir mUddet , ~~~~~e~ Birliğinin uza.' sark~ 
içinde Ma.caristanda.n Ulıal etmek bazı atıkerf krtalar cektiği hak.km· 
mtlmkUn olacaktır. 

da eon gilnlerde Japonlar ta.rafın· 

Valiz fiyatlarında 
ihtikar tesbit e ildi 

dan verilen malflmatı teyit et
mektedir. 

Teınin edildlğine göre, Sovyet 
Fiyat murakabe bUrosu, bir - Japon bitarat'lık paktv..n i~ 

milddettenberi takip ettiği valiz 

1 

m tıurine Moskova, uzak §arkta 
ve portatif karyola ihtiltan va. bulunan bazı o?dulıırmı tam mev· 
kalarmı intaç emişir. Bu eşya cudiyetleriyle çekmeğc ve bunla.
üzerinde ihikfuo yapılclığı sabit 1 n bilharı. BaHık sahillerine, Sov
otmuştur. Suçlular, adliyeye ve- yet Polonyuma ve Besarabyaya 
rilecektir. taksim etmeğe karar vermigtlr. 

ve uıUtecavfz tı:.vrile Mefkflroye 
dönnıll§Ul. Hep ona söylllyordu ve 
ara sıra me.fk6re annesine, tcy
zes'ne dönüyor; tcrcUmnnhk edi
yordu. Ya.ver bey kunı bir incJr 
dalı gibi unndığt fskemlcs!nde 
yaprak sigarumm dumanlımna 
gömülmUştU. 

- Ne mundar, ne odun herifi. 

' Y8zan: HAYDA' AlPAGUT Diye Takdir söylendi. Evet; yü
ıillmü3 bir ökUz etine benzJycn 
cchresinJ Mefkö.renln yllz~e ya.k
la§tımuştı. 

dm.. itte yum g:fdlyor!ar .. 
Sonra yine daldık. Biz J:Orla. bJ· 

ra içiyor, meze alıyor, fakat bUtM 
his ve heveııler!nıizi gözlerimWo 
ifade ederek onlarla meşgul olu· 
yorduk. Hanım efendi kollan ve 
ellerile bir çok l§areUer yaparak 
&ima söylilyordu. l!ızı ve onun 
kadar genç hemşiresi ara sıra lk1 
kelime l!Öylemek için dudakbnnı 
oynatıyorlardı. Böyle bir müddet 
dördümiiz bir ruh, bir kalb olduk. 
Bir hulya içinde dUıstlndük. Ayni 
membadan gelen ateşle yandık· 
Bir ııaniye geleli ki nazamnda sah
neler cr.'.di; bir renkli, bir koku
lu ve ufuksuz bir sema açıldı. Her 
taralı onunla doldu. Sonra, bu da. 
silindi, iki göz, deri.'lliğindo OOrıım 
dönen uçurumlu Iki siyah göz k l· 
dı ..• 

- Yaver Bey geıt~·or •.. 
Takdinn bu ihtarUe uyandan. 

Göğsü kordonlu, baca.klan getrll, 
çamurdan bir adamdı. Bir adam 
ki, kunı gerdanını son fıkrn.sma 
k:ı.dar açık bırakan kur§unt gömle
ği ve matruş, dejenere kafıısilc 
sokaklarda deli gibi gezerken go· 
rUrdUm. Şimdi o kafayı bir mU
heykel kalpağın içine solcr"uş, tUy 
süz ve rennlz &tıTat1 kqık ke.dar 
kalmVjtJ. N~ını h!kl bir ceket Öl"

tliyordu. Değnek kadar boynu go
nı., ve dik vak-ının ortasından bir 
Mksı @zeli gibl uzamıştı. Göğ
sünden koltuk altına doğru yine o 

renkte kordonlar sarkıyordu, Evet, 
çamurdan, köhne b!r meıar çamu
rundan yapılmı~. iğrenç ve in.sana 
çürüme, kurtlanma hl.ssl veren bir 
&damdı. Masalarına yakla§ırken ne 
kiist.a.ıı bir serbestlikle ayaklarmr 
ıı.çıyordu !... Önlerine geldiği vakit 
eğildi. Hıuımı ellnl uzattı. Sonra 
nynsız ı· in solucanlarını kızlomı 
gUzel ellerine sardı. Muanm bot 
kenıırmda duran iskemleyi çevir
di, oturdu. Bacaldamu uzattı. Ya
va§ sesle konu§ma~"ll ba§ladt. 

- Ne münasebet, dedim, onlan 
ner den tanıyor? Nasıl tekllfab 
O!mU§?. 

- Hisalln ta.hklkatma. bakılırsa 
hnnımefendlnln dostu im~. 

- Adaya geldim geleli burada
dır. Kim.in yaveri actıba? 

- lhtıyat zabit namzedi imi§. 
Adrnı kimse bllmlyen bir Alman 
generaline yaver olmue. LA.kin has
talığı haseblle tebdilihava almış, 
Kaç yıldır burada oturuyor. 

Bu sırada yoldnn hi bir Almnn 
zabiti geçil, Yaver bey toplandı, 
Onu dnvct etil. Riltbeslnl anlıyn· 
mn~ığımız Alman, evvelce karnr
lf4im1' b'r 6ahneyc gAliyormuıı gi
bi tabıi ve l!uball kndınlann bulun 
duğu masaya doğru yürUdü, Ya
ver bey takdim meraslmlnl yaptı. 
Vazifeslnl muvaffakıyeUe ifa ede
rek od:uı:na ~ekilen blr akLör me· 
scrrct ve ltmlnan!le konuşmayı on~ 
hım bıraktı. §lındi iri Alman kaba 

Çatlak davul •eıne durmadan 
8Öyltiyordu. Vücudunun pJa koku· 
)arını duvar gibi olduk. 

- Niçin taha.ınmUI ediyor. Niçin 
tokatlanııyor? diyordum, ayı ile 
ceyl!n hlkfi.yeslno bcıızemlyor mu, 
Takdir?. Bslt nasıl memnun! 

- Ne Jse o, herllin dilin! an
lıyor. Ya benlınldne ne oluyor? 
Rezil mahlO.ldar!. 

Önfimnzo,Jd riya ve ihtiras tab
losuna daha ılyade bakamadım. 
Yerimi deği§tirerek onlara, plya
!nya, denizlere arkanu eevirdlın. 
Takdir ile kargt kar1Jıya, bıuı)ca 
§eylerden konuşmağa bqlr.dık. 
Hbılerlnin ve aktllarmm ne garip 
uıantıkı vardı?. Takiplerimizc 
memnun görUnmü§lerdl. Yarım 
hatta içlnde bana mclekA.ne hlr 
sevda asrı YB§atml§lıırdı· Daha 
bugUn Takdirin lltiba.kile ful çlft 
olmuştuk. Kal'§unızda. bu mUlev
vos faciayı, bu kadar şen ve lfi. .. 
knyt oynaya.bilmek lçfn onlnt"Tll 
nrusıl bir ruh ve viedıuılaıı olma.. 
bydı? Hor tarafta ıntlvonlarca. c i 
olan iki glSzün kıı~smda clddiyctı. 
ml ihlill etnıış, vakanmı yaral.ı.
mışton. cı b1r tıeda.mt'Ue yanı
yordum ve iç!mde ağhyan l"zet1· 
nefsimin inlltlsinl dinliyordum. 

(Deoomı 'Var) 

yere yüks..ldiği garUılJl (ı 
ynt mura:..Cabe bUrOSll• w.1 
yükseltenler halP<ınrl3 >~ ~ 
girigmiştir. Evvel~ fild' 
kii.rla satılan haın. ıı,tıj ~-,, 
giinlerde yüzde eUı, b 'ol" . 
vUz bir kfirm satnır.t • 
tır. 



şeJıir Haberleri ·. Garajcıya rehin 
verilen manto 

içki ziyafetinden sonra 
iki arkadaş yeni tanıştıkları Mustafanın 

paralarını zorl~ aşırmışlar ! 

Sahibi tarafından 
alınınca neden 

dar geldi? 
Asliye ikinci ceza mahkemesi· 

dün garip bir suiistimal davası 
hakkındaki kararını bildirmiştir. 
Dava şöyledir: 

MUddeiwnum.Wk dUn garip bir ~
kilde i§Jenen bir gapa hAdlaealnin 
tah.kikatma el koymuıtur. Yapılan 
tahkikattan anlqıldığma göre btl.<lllC 

fliyle cereyan etmıştir: 
Fatihte oturan Ruhi ve Mehmet a

dında iki arkada§, evvelki gtın tıerıı.o 
berce, Mustafa adında birlSl ile Fatih 
civanndaki kahvelerden blrlslnde ta. 
m§IDış ve kendisini o akşam bir içki 

ziyafetine davet etmişlerdir. 
Mustafa kabul etm.1§ ve Uçll birden 

Kumkapı tara!Jarmdaki bir şarapçı
ya giderek geç vakte kadar kafaları 
çekmişlerdir. 

Gece yanııma doğru Mehmet ile Ru-
hi Mustafayı meyhaneden çıkarmış 
vo i?dsi birer koluna girerek kcndlB'. 
ııı Akbıyık karakolu civarındaki boO 
bir anaya 811r(lklemiııterdir. 

Tam anıanm ses tşıuımez, inSaJl 

g~rülmez bir yerine geldikleri vakit 
Ruhi ile Mehmet birdenbire ceplerin
den tabancalarını çıkarmııı vo Mustıı. 
faya: 

- Eilcr yukarı. kıpırdarsan, canı. 
nı yakarız!, demişlerdir. 

Mustafa neye uğradığını §ll§mnış 

ve dadlklerlni itaat etmiştir. Bundan 
sonra iki arkadaş, ldustafanm cebin· 
deki 22 lirayı bir cep saatini va l§le
mcll kaması ile 88.ir baZı geyıerlnl do. 
ba aldıktan sonra firar etmf!}lcrdir. 
Mustafa hemen karakola koşmu§ ve 
vaka.f! haber vermiştir. 

Za'IJıtıı.nm yaptığı tahkikat sonunda 
ııuçlulardan yalnız Mehmedl yakala
ml§tır. Mehmet diln adliyeye verilınlo 
,.o aorgusuııdan sonra tevkif olun. 
mU§lU:.". Diğer gasıp Ruhi §lddeU& 
aranmaktadır. 

Beyoğlwıda oturan lstavrlna a· 
dında bir kadın, bir müddet evvel 
Garajcı Ni!m isminde birisine as. 
tragan mantosunu götürüp rehin 
vermiş ve fütiyacı olan parayı al
mıstır. 

lstavrina. bir müddet sonra al. 
dığı parayı götürüp vermiş, fakat 
mantosunu alıp sırtına geçirdiği 
vakit garip bir vaziyetle karşıla~ 
mıştır. 

Ismarlama yaptırdığı asurağan 
mantosu vücuduna dar gelmekte 
dir. Kadın bunun ne demek old~ 
ğunu Nikoya sormu~, Nikı.> da : 
"- Madam sen şişm~nlamı§sın 

da on<lan manto dar geliyorl ,, 
demiştir. 

Fakat lstavrina şüphelenmiş \'C 

Kesik kol cinayeti tahkikatı 
Zannaltına alınanların gösterdikleri 

yerlerde gövdıı bulunamıyor! 
On gün kadar evvel Beşiktaşta., ralıırI da. kazıldı~ baldo yine bir 

Şenlikdedo parkında. bulunan ke· 5ey bulunamamış.rr. 

polise başwrmuştur. Yapılan talı· 
kikat sonunda Nikonin ga.yet kıy
metli olan Astragan mantonun 
eteklerini, yakasım v.c kollarını 
kırptığı ve parçalan terzilere sat
tığı anlaşılmıştır. 

Bunun üzerine mahkemeye ve. 
rilen Niko dün yapılan duruşması 
sonunda 2 ay müddetle hapse, 150 
lira da Istavrinaya tazminat ödc
meğe mahkfun edilmiştir. 

Birlikler umumi katibi 
Ankarada uzun müddet 

kalacak 
sik kol ve bacaklar etrafında zabı- Diğer taraftan zabıta bu clna
ta ve adliye tarafından yapılan yetle methaldar Divrikli Reeit ~ 
tahkikat gU.n g~tikçe ilerlemek· dmda birini daha yakalam13tır. 
tedir. Bu da mlldUriyete getirilerek eor-

Dün de ha.her verdiğimiz gibi, gu altına alınmı.,tır· 

lstanbul ithalatve ihracat bir. 
likleri umumi katı'bi Salih Ban. 
guoğlu'nun Ankaraya gittiğini 
yazmıştık. 

Salih An.karada. uzunca müd. 
det kalacak ve kendisine iburada 
iborsa komiseri Mahmut Pekin 
vek8.let edecektir. 

kesik kol ve bacakları Boyabidlı Tahkikata devam edilmektedir. 

Mehmet adında birisinin tanım~ 
SIDdan ve bunun hemşerilerinden 
Mahmud& ait olduğunu söyleme
alnden sonra Begikta.' civarında 
oturan KAmnla ka.rlSI AY§e yaka· 
lanmış, eorgu altına aJJDIDJ§lardı. 

KAmn evvelki gUıi suçunu 1Uraf' 
etmiş ve Mahmudu karısının yar· 
dtm:ı ile öldürdüğflnU söylemişti. 
ttlraflanna göre lıla.Iımut AY§eye 
göz koymuş, musallat olm~, bu
mm üzerine KAznnm teeviki ile 
kendisini bir gece evine davet ede
rek ibtrrada beraberce öldUnnllş • 
lerdi. Bundan sonra vUcudunu muh 
telif parçalara ayınnt§lar, kafa 
ile gövdesini bir yere gömmilşler, 
bacakları ile kolarmı dn park ch-a~ 
rmda bir yere gömeceklerkcn işit
tikleri bir gürültil Uzerinc paket
leri parka. a.tnrak kat;ınışlardı. 

Bunun üzerine kafa ile gövde
yi nereye gömdükleri sorulmuş 
fa.kat gösterdikleri yerler kazıldı
ğı halde bunlar bulunamamıştl. 

Bu vaziyet karşısında maznunla
rın yalan söyledikleri şüphesi hn.· 
sıl olmuş ve dün tl"krar sorguya 
çekilıni§lerclir. I\:tlzmılıı. A)'flC diln 
de bazı yerler göstermişler ve bu· 
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- Oh mösyö, diye içini çekti .. 
Acaba bizim mösyönün anahtar
larını gördünüz mil? 

- Ne anahtarları? 
Diye Violel ba.ba kaşlarını ça. 

tarak sordu: 
- Mösyö Benedik'i~ anahtar. 

larını ... Hepsini tomarıyle k~Y
bctmiş. şimdi her tar,~ı. altu~ 
edip arıyor.. öyle muthış ~n 
hali var ki, insan karşısında tıt. 
riyor. Ben hic; bi~ zaman o~u bu 
halde görmemiştım .. ~h, ınsan 
zamanla harşısındakını nasıl. t~
nıyor. Bir tomar n~nah~r ıcın 
neler yapmadı, hatta bclll parça
Iıyacak, kafamı kifacak zann~t. 
tim. Evin her tarafını aradı, şun 
di sokaklarda. gezdiği. yerJerde 
anahtarları arıyor. Görsenız ne 
milth1ş bir hali var. ~u?.urm~Ş 
bir köpek gibi başını onunc ~
mL~. yerleri, ta§ kenarlarını bı-
rer. birer arıyor. . -· 

Violet baba .Ani'nin söyledi~ 
b söz}. ka-ı f evkala.de bır 

u ere ·~ rak 
alaka duymuştu .. Piposunu ~ -
t b. kahkaha kovuvererek: 
ı ve ır . 'l'tl' , 
- Kapıları sıkı sıkı kı ~ .n ;· 

cek de sanki ne olacak.. E~·ın c 
. . ....... kı" o. 

çalınacak bır şey ını ...... · 
nun anahtarlarını herkes ne ya~
sın.. Onun işine yaraınıyor k~ 
başkasının da i~ine yar~~: Ş 
Benedik kendini ne göt"llyor, 
yoksa gizli bir serveti olduğunu 
mu vehmediyor! . 

_ Oh mÖSYÖ, öyle demeyın .. 
Mösyö Benedik her şeyi kı1itler: 
odaları ve merdiven ba.şlarınt• 
her yeri, her yeri .. Mese~:~ 
mab2ıene inmeyi meDeUW9"ır .. 
Tuhaf bir adanı.. Garip ınanilerı 
var.. Fakat bütün bunlara rai
men fena bir ~ değil ... 

Köstence ile istan
bul arasında 

Haftada iki defa vapur 
i§liyecek 

Romanya seyrisefain acentesi 
'badema, Köstence ile !stan'bul 
arasında haftada iki vapur sef e.. 
ri ~pılmasına karar vermiştir. 

Romanya vapurları. her hafta 
sah ve cuma günleri lstanlbula 
gelecek ve haftanın ilci gününde 
de buradan Romanyaya gidecek-
tir. 

Peynir istihsalatı 
çoğaltılacak 

Dün peynir mUstahsilleri mm. 
taka ticaret müdürlüğünde bir 
toplantı yapmışlardır. Toplantı. 
da istibsaliitm daha fazla arttı. 
rılması imkanları gö~ısülmilş. 
tür. Peynirciler istihsaHilı arttJ. 
racaklarını vaadetmişlerdir. 

late müsteşarının 
tetkikleri 

ŞehrimWle bulunan iaşe müş.. 
teşan Şefik Soyer dün de tet. 
ldklerine devam ctmimir. Mlls. 
teşar. dün, öğleden sonra topla. 
nan iaşe komisyomın& riyaset 
etmiş, muhtelif ia§e mevadının 
stok vaziyeti etrafında alakadar. 
lardan izahat almıştır. 

Demiryol tarifesinde 
değitiklik 

Devlet demir yolları 9 uncu 
işletme tarüelerindeba.zı deği • 
şiklikler yapılmıştrr. Buna na. 
~ tstanbuldan Kırklarcline 
saat 8,5 ve 21 de, Kırklarelinden 
Istanbula 9,20 ve 21 de ikişer 
katar tahrik edilecektir. 

Altın Fiyatı 
Altın fiyatları düşmiye 'baş. 

lamıştır. Dün bir altının fi. 
yatı 27 lira 70 kuruş, kül~ al. 
tmm bir gramı ise 359 kuruştu. 

~ ........................ _. .......... ----.... 
Esrar ve maceralaTln dolu zabıta romanı 

Bebek Kanlı 
Yazan: Gaston Löru Çeviren: M. ACAR 

- Daha biraz evvel seni p:ır. duğunu söyledi, o kadar .. Fakat 
çatamasından korktuğunu söylü. öyle bir bakışı vardı ki bunu ha. 
yordun kızım .. SÖZierinin hangi. yatımın sonuna kadar unutanu. 
sine inanayım. yacağım .. Bilmem, ben onun için 

_ Evet, demin öyle söylemiş.. ne yapabilirim? Hem bana ar. 
tim ama, bu mösyönün her za. tık ilk giinlerdeki gibi muamele 
m.anki hali değildir. Ancak onun etmiyor. Hareketlerini yavaş ya. 
filainc uymadığın zaman böyle vaş değiştiriyor. 
şiddet gösterir. - Evet .. Evet .. Malfun .• diye 

- Peki, fikri nedir? Bunu ba. Violet baba homurdandı. Çünkü 
na söyliyebilir misin? Sen her ılk günlerde yenilik vardır, dik
halde bu hususta benden pek katli hareket eder, fakat sonra 
daha çok şeyler bilirsin. bir kere alıştırdıktan sonra .. lş. 

Violet baba ağzından söz al. te o zaman iş değişir. 
mak istediği Aniyi yan gözle sü. - Söyleyin bana Mösyö Vio. 
züyordu. Fakat Ani ihtiyarın let. ötekilere ne oldu? Nasıl git. 
fikrini anladığı için sözlerini pek tiler? .. 
anlamamazlığa gelerek büyük - Ah çocuğum, bunu hiç kim. 
bir safiyetle: . . se bilemez. 

_Hiç, eledi, ne olacak .. Fikrı, - Fakat giderlerken her hal. 
şimdilik anahtarlarını bulmak. de geçtiklerini görmeniz icabc-

Tam bu sırada Benedik Mas- derdi, değil mi? Mesela ben gc. 
sonun uzaktan sesi duyuldu: lirken bir de denk getirdim. Şim. 

- Ani ... Ani! eli giderken yalnız gitmiyeceğim, 
Bu ihtar Urerine Ani kalktı ''e yanımda ya bir araba veya bir 

ihtiyara: hamal olacak.. ötekilerin de ııer 
_ Ben gidiyorum. dedi, eğer halde eşyaları va.rdı ve bunları 

sizinle kon~qtuğumU öğrenirse. birisi t?.şıyordu. Nasıl oldu da 
ıduvmadığı.m 13.f kalmaz. hiç kimseye görilnmeden orta. 

Ertesi gün Violet baba tekrar dan kaybolabildiler .. 
Ani ile 'konuşmak f~tmı elde - Yoksa sen de gitmek mi is. 
etti. Daha doğrusu .Ani gelip ken tiyorsun Ani? 
disine şu ha.beri verdi: - Niçin saklıyayrıı? Evet.. 

Aı ah buld 
ı Gitmek ictiyorum... Fakat bunu 

- l tarlarmI u... - . 
- Buldu mu? Nerede imişler? ona eöylemlye cesaret edemıyo. 
- Bilmem- Bana bir §eY söY. rum.. Burada kalmakt.a.n artık 

lemedi· Yaimzca anahtarları bu!- korlamy& bqladnn. DCln atzin1e 

a-TAD'I' ti NiSAN 1Ml 

örlp da,aadlllç•: 
;;s= z::= 

Bizden böyle şeyler 
istenemez 

Hangi sivri akıllı, y~ut hangi 
kundakçı, bunu ortaya attı bilini· 
Y~ruz. Fakat "Bcrlln" in yan rc.s· 
mı a!;'IZlarmdn.n çıkan tekzip çok 
manalıdır. 
Kundakçı veya sivri ~ıllı geve

ze: 
- Ahnanlnr, boğazların kon

trol hakkını istemişler. 
Demiş. Almanlar: 
- Hayır, blz böyle pir şey iste

medilc. 
Cevabını veriyorlar. 
Boğazlar, bizim canevimke gi

den §n.hdarnarlandır. Onlara ne 
kadar kıymet ·verdiğimizi dost da 
dU5man da bfür ' 

Çok yakm bi~ geçmişte biz <>
r~lnnnı kalesiz, Majlno ve' Zigrrld· 
SJ.Z, b~tonsuz ve çelikslz korumu~. 
hiç kımseye çiğnetmemiştik. Ora
ya, iki bllyilk devletin donanma
ları, kara orduları heeapsız cepha
nesi, vasrtası serveti yrğılmışb 
Sanıs körfezi, bir seren orman~ 
ldl Gem.ilerin dumanından göl··,.,.l· 
zU görillmilyordu. Bfzı;P. sadece 
yalm kılıçtık. 

Ama geçemediler. Şu bir avuç· 
luk toprak üstunde biz, yirmlı.cl 

asrm en bilyUk destanını yarattık 
"Truva". belki bir esatir efsane: 
s.fdlr; fakat "Çanakkale" müda
fasmı, dilnya tarihi. en şanlı kah
ramanhklarm madalyası gibi göğ· 
sllnde U:ı.şıyor. 

Bunu yapan bakIDl!!ız, hazırlık-

sız, teclıtta.tmz 1mpaıatot•s .,.._ 
su teli. BugUn )'eni sil.li.hlar yeni 
usuller, yeni kafalar ve y~pyeni 
imanlarla '!~nruınuş olan Türk ar
dusu, ~reguıde tceıdığı eşsiz ceT
here !Ayık mahfazalara da kavuş.. 
muştur. Zengin bir millet değiliz. 
nununln beraber, varımızı yoğu
muzu orduya vermeyi cana min
net blldik. Tığ gibi delikanlılan
mız, çınar gövdelerini andıran yı-. 
ğltlerl.ınlz, hudutlarımızda geçil
mez saflar bağladılar. 

GazU pek, yllrcği pek, pençesi 
pek erlerimiz, usta Mker, e§Sb: 
savaeçıdırlar. BWm çocuklara ku
mandnnlarm: 

- Çarıklı erkanıharp! 
Deyişleri sebepsiz dPğildir. Ttlrk 

nefcrJ, bu Unvanı sayısız menkı
belerile aldılar. Koşu meydanına 
girdiğini sezen clrs at nasıl Dıti
raala titrer, burun kanatlan açı
lıp kap:ı.nıraa, b:ırut kokustmu alan 
tll!eklere takılan kasatural~ 
takırdısmı duyan Türk neferi <ic 
içinde l::ımbaşka bir alemin açıldı~ 
m duy&r. Artık onun yaııamıyaca
ğr iş, kaldıramıyacağı ağırlık, da
yanamıyacağı acı, çckemiyeceği 
:rztıra.p ve göğUsleyemiyeceğl kuv
vet yoktut. 

Almanlar, bizi, bu kabiliyetleri
miz içinde görüp · tanmn:şlar, ö\. 
çOp blM?Jl~lerdJr. Bize onlardan 
böyle bir teklif gelemez. 

Zaten Mker ve savaşçı olanlar 
sillbm, ytlreğin ve vatanla namU: 
sun ne demek olduğunu bllenler 
mert ve kahraman mflletlere, b~ 
gibi nerefslz istekleri sürmezler. 

Hakkı Süha Gezgin ' 

GONDEN GONE 1 

İstanbul köpeklerine· datr bir düşünce 
1 

stanbulun köpekleri, lstan- ğmıız tedbirler, "itüıf edici,, ma-
bulun tarihine kanşmJ!5 hiyette olmuetur... O %&Jllanlara 

mahlüklardır. Bir zamanlar o ka- mahsus ~lmak Uzere, belki de, 
dar bollaşmış ki, toplayıp hayır- pek dogru bir tedbir... Lakin 
sız adaya sürmek r.arureti haaıl §imdi, yine öldürmek yolunda 
oımu.,. devam etmeli miyiz? 

O sebeple oraya, ecnebi Usa· ·Her gi5zllmUzc batan ki5pek 
nmda hal~ "Ki5pek adam,, der- zehirlcnmeli ml? 
ıer. Bunlardan ba.skaca istifade Y<>-
Şu yaz.ıyı yazmadan az önce, o lu yok mudur? Bazı memleket-

devri çok iyi batirlıYaJ\r bir tanr- lerde cins olsun olıiıasm, alA.ka-
dıkla görüşüyordum. Her bir kl:>- dar makamlar, bütün köpekleri peği, kalçasından, bilyllk kıskaç. mUsadere ediyor veya topluyor: 

Onlan terbiye ve ıslnh ederek 
larla yakalayıp kocaman kafes- b !er içine attıklarmı anlata. SoG- za ıta hizmetinde kullanıyor. Acaba bizde de, bu huaııata 

ra bunlar, snr haricindeki hen· bir tetkik zemini açılamaz mı? 
deklere doldunılmu§ oradan da HtlCMET &IONtB 
Hayıraız adaya naklcdllınil ve ı -------------
bittabl, birlblrlcrinl yemeğe ·ter 
kedilmlşler. 

Yani, köpekler hakkında aldı- lvirmi yıl evvel~i Yakıt 
Dünkü ihracatımız 26 Nbıan itil 

Dünkli ihracatın yekQnu 260 
bin liradır. Dün Almanyaya şa. 
rap ve likör, Romanya.ya ıbalrk, 
reytin satılmıştır. 

Eksik Ekmek 

. 
konll§tuğumu nereden öğrenmiş 
ise öğrenmi§ benimle öyle müt. 
h~ bir kavga etti ki.. Aman dik. 
kat, bakın yine evden çıldı. 

DUn Şehremaneti heyeti teftt§tye 
mUdllr!l SUlcyınan Fo.lk Bey mutc:tll§
lerie bırllltto §ehrlmlzde tefti§ icra 
ve noksanUlvezn pek ı;:ok ekmek mU. 
aadere lle aıhhatc gayri muvafık bir 
surette a_çıkta satıl11.ı:ı ıeyleı1ıı men'i 
!Unınlunu emretmlgt1r. 

Ve Ani, Benedik Massona gö. 
rillmemek için bir çitin arkasına 
saklandı. 

Ertesi gUn sabahın saat yedı. 
ııinde Violet baba kasabanın hu.. 
dudunda, eski bir duvarm arka. 

--26.4.1941 

- Niçin saklıyayım? Evet.. s.os Ajana 
KUçUk kwn alıcıverise gitmek ü. ı.18 r.anr 
zere oradan geçeceğine emindi.,. parÇalar 

Ani geçerken yava.ş('.a başını u. U
6 

'\"emek 
zatıp kendini gösterdi. U8test 

Ani derhal koşarak vanına gAl ıs.as Ttlrlc~ 
di : · " • pl!klar 

- Oh mösyö, dedi.. Ben de ıa.ııo Aj:ımı 
sizi arıyordum. Çünkü ben artık It.06 TUrkçıe 
orada kalamam, bir dakika bile ptAklar 
kalamam... U.!O Rlyasetıcum 

- İyi ya öyleyse, derhal kaç. bur bandOllU 
- Fakat eşyalarımı almada~ lMO Film 

gitmek istemiyorum. Mustldst 
15JIO D"'1et kon-

- Eğer bütün mesele bundan ~rııatuva-
ibaretse ben gider eşyalarını a. nndan nak.. 
lırım. im ne,rlynt 

- Hayır, hayır bunu yapma. 18.03 Caz 

orkeetraa 
18.40 Saz 

esertm 
19.00 Konupna 
19.lCi Hatk 

ttırkUlea' 

19.SO A.)ıuıa 
19.45 Zlmat 

takvimi 
19..SO Klln,tk 

torktller 
,l0.16 Radyo 

pzeteıll 

20.45 FBlll1 heyeti 
ll .15 Konupna 
Zl.30 Rnc1 ·o ıııa1on 

orkttıtnla 

ıuo AJana 
2Z.50 Dans 

yın .. Başınıza bir felaket gclebi. -----------
u:. ~ilseniz sizin için ne fena 
söyluyo!'. Fakat bana bir iyilik 
y~pmanız ~er zaman mUmkün. 
du~. ~1esel!l bugün saat Uçte mi. 
~ıı·.~.~nenın uşağı Bikoyu kil. 
çilk bır araba ile bire göndere. , 
rek .•. Kızıl derili (Korbiyerde 
herkes Benedi!<'e ktzıl derili di. 
yordu) her gün ö~lc yemeğinden 
sonra çıkıp, şurada b~da, ot. 
lar arasında dolaşıyor, bilmem 
nerelerde kalıyor, fakat nncnk 
saat dörtte tekrar eve geliyor .. 
Saat Uçte gelinıe Blko eşya.lan.. 
~ı alır, bn de onu taki!pe3erim .• 
Siz de uzaktan bizi göRtlersilıiz. 

$,! Cumarte. Pazer - 26 \lisan > 27 N1~an 
:::-=:: -
cı: R 0 .cvveh 29

1 

Re.evvel: 80 
L- Knsmı : ııo Ksmn· 111 

Y.ıMtUeı t aaatJ 1;;1.aru 
,_, e;aaa 

UUneıtlıı 
8.00 d ....... , •• 

J0.06 '8.M ıo.oa 

Öğle 18.12 5.18 ıs.ıı &.JS 

tkınol 17.01 9.0% 11.01 t.oı 

Akşam 20.00 ıı.oo 20.01 ıı.oo 

Ya~ı ıuo 1.42 ıı.u ı.u 

tımak 6.U a.11 Ut a.ıt 

(.Demm.ı Mr) 
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Amerika Hariciye 
ve Bahriye Nazır

larının nutku 
( Haş tartı tı I ınıide) 

ve yalnız bUtün Amerikalıları , 
bQtUn kuvvetleriyle dikilerek 
birle~ devletle:- hUkfımetinin 
müdafaasını en kat't bir surette 
temin ve teçhiz etmek için tek 
bir adam azmiyle işe sarılrn1ya 
davet etmiştir. 

D. Hull bundan sonr3. mihver 
devletlerinin dünyaya. taha.kkUm 
etmek projelerine Amerika.nm 
da muhakkak surette dahil oldu. 
ğunu temin etmiş ve nutkun:ı. 
3u S".ıretle devam et.mi§tir: 

Bu muauam harpten k1min 
galip ç.ıkacağı meselesi b1zlm i. 
çin hayaU bir e..'ıemnıiyeti hair
dir. Çünkü bu takdirde deniz hfı.. 
kimiyetini elden kaçırmış olarak 
dünyada son ülkeleri yalnızken. 
di kuvvetimizle dört kdaya kar. 
§1 müdafaa etmek zaruretinde 
kalacağız. Diğer ta~ ise, nL 
zammı muhafaza eden bir diin.. 
y& içinde kendi mcvkiimizi biz 
de muhafaza edeceğiz. Amerika 
Birl~ik devletleri bütün millet. 
ler için fevkalikle ağır ve tehli. 
keli olan bir devreyi yaşamakta
dır. Çünkü bütUn A.rupayı ve 
Asyayı kana boğan bu harp ken.. 
dilerini muuffer ilan eden fena.. 
bk .kuvvetlerinin kendi hakl8l'llll 
muh ua etmek ve hüniyetleri. 
le yapmak iatiyen, mukavemet 
eden ve kendilerini müdafaa ey. 
liyen milletlere karşı barbarl11t 
devrinin bütün usullerini kulla. 
nan bir tasallfıt harbidir. Bu 
muzaffer kahramanlar esaret al. 
tma düştlrdUkleri her milletin 
her hakkini, amzj.sini, hAkimiye. 
tini ve emllkini ellerine geçir. 
mele fikriyle hareket etmekle.. 
dirler. Bu cihangirler ellerine 
geçirdikleri her memleketin blL 
tUn ahalisini esirler derecesi. 
ne indirerek on1arm hürriyetini, 
haklanıu, kanunlarmı ve dinle
rini yok etmek emelindıedirler. 
Onlar hayatta yUksek ve gt1m1 
ne \'al"&& hepsini muayyen bir aia 
tem dahilinde yıkmakla milf'"t.e. 
hlrdfrlcr. Uzun tectü:belcr bfrveY 
i9bat etmi,Ur ki. o da eçkL 
yalarla dolu bir şehirde z.engin 
bir adam kendini na.stl taarruz. 
dtm masun addedıemcrae her ne. 
rede bulunwsa bulunsun hiç bir 
milletin de bu mütearrrzlarm hU. 
cumundan kendisinin masun ka.. 
lacağım düşU.nmiyc hakkı <>lma. 
dığıdır. Düşünme kaıbiliyetini 
olan her şalım 'b-J cihanşilmill 
tu.rruzlarm kuıt>anlan li.steBi. 
nebakarak bunlarm birer esir 
mertebemne indirllm13 olouğunu 
gördükçe umumi Umidin bu ci. 
ha.ngirlerin mağltlbiyetinden baş 
kabir~ istinat edemiyooeğL 
nl derhal takdir eder. lşte Avus.. 
turya. Çekoslovakya. Polon;-&. 
Norveç, Danimarka, Hola.nda. 
Belc;:ika, Arnavutlu:k., LUıkBem
bzrg, Fransa, Romanya., M&ca. 
riatan, Bulgaristan ve Yug<>t!Mav. 
ya bu uzun kurbanlar silaileeini 
tepil etmekt.edir. 

B. Hull mubarebeD1n 1llUl1 
mtıddet devam etmesi ihtimali. 
ni ~ ettikten eoma adalet. 
hllrriyet ve emniyet mefhumla. 
rmm .nihai zaferi temin edecek. 
lerire kat'i bir imanı olduğunu 
eöylemif, bütUn dinleyicilerini 
muvakkaten gayri milsait haber. 
ler geldikçe kolay, kolay Um.it. 
Bisliğe dtişmemiye davet eyle. 
mi§tir. 

Amerika Birleşik Devletleri • 
Din tarihteki yüksek mevkilerini 
ancak tehlikeler bUyüdükçe ve 
mOışkWit arttıkça daha a.zimki.r 
olmalarma medyun bUlundukla. 
nm ka~ B. Hull, nutıkuna 
eu 8U1'8tle devam etmiştir: 

Bftd1seler hiç bir şllpbeye 
meydan bıralmırya.cak surette 
isı..t etmiştir ki bu yarmı ldlre. 
n1n ve bu memleketin emniyeti, 
mukavemetin en ziyade tesirli o. 
laca.ğı yerkrde muk&wmet gös. 
terilmeeine bağlıdır. 

Benim fikrimce bizi:m emni~ 
timiz, icra ve teşri kuvvetlerinin 
açık siyasetine tevfikan, tngilte. 
reye ve mnuml bir h&rp cereya. 
nma mukavemet eden diğer :ınem 
leketlere tereddütsüz ya:rdımda 
bulunmamızı Amirdir. Binaena. 
le)iı, bunu yapabilmek vasıta.la.. 
mıı bulmalıyız. 

Fertler ve gruplar, bugün, 
ınilletin umumi refahı aleyhine 
ola:ra.kbithasoo kendi şahsi men. 
'faatlerinl korumak endişesi ile 
~ve hareket etmek bak 
kTna malik değildirler. ln«lltere.. 
nln maif~biyeti ve açık denizle. 
rln mUBtevli eline dÜfjme9i, bL 
zim Jmnd1 mtıdafaamız ve milıt 
emniyetimiz için mııav.am bir 
tehlike ~kttr. DımiıılD ~ 

ninllfi belki bbıe biraz zaman 
vermektedir, fakat emniyet de.. 
ğil. Emniyet, yalnız, sulhu se. 
ven diğer milletlerle iş birliği ha. 
linde, her hangi bir mUtecavizin 
denizler hlkimiyetinl ele almuı. 
no muıl ola.mamı:rıdan doğa.bilir. 

B. Hull, bundan sonra, halen 
her türlü sulh yapma teşebbUs.. 
lerintn şiddetle 3leyhinde bulun. 
muş ve demiştir ki: 

Mihver devletleriyle bir sullı 
bir tuz.aktan başka bir şey oıa: 
maz.. Bir tu?.ak ki ona, bu dün. 
ya tethl teşebbUsUnilıı ilk devre.. 
!erinde, bunun ha.kiki mahiyeti 
henüz mal\ım değil iken, mUte. 
adıdit milletler düşm.Uşlerdir. 

B. Hull, :tngiltereye yardımın 
her hangi bir mütecavizi Ameri. 
ka Birleşik Devletlerine hUcuma 
sevkedeceği ihtimalini de bahis 
mevzuu etmiş ve demiştir ki: 

Hic bir millet, Ar;ıerika Bir. 
leşik Devletlerine sırf k lıdimi.zi 
mUdafaa etmek alyasetimlııden 
dolayı hücum etmiyeceği gibi, 
srrf onu teskine çalışaca.ğmıız. 
dan dolayı da bizi rahat bırak. 
m zya.ca.ktır. 

l"atihlcrin felsefesinde, hücum 
heı def asında, kolay gibi gözük.. 
tüğU her yerde ve onların işine 
yaradığı her vakada. haklıdır. ta.. 
tlla ordularının girdiği her yer. 
d<', evler berhava olmakta, aile
ler yuV'alarından atılmakta ve a. 
çık kalmakta ve siviller t&rlala. 
rında ölmektedir. Muharebe bi. 
tince, mUstevlinin i.da.reei hiç bir 
yardımda buhınmamaktadır. O. 
caklar yağma edilmekte, aileler 
dağrtılmakta, kiliseler kapatrl. 
nınktadır. Yiyecek verilmemekte 
ve hemen hemen esaret rejimi 
kunılmaktadır. Askeri harbin 
deh~ti yerine sivil tethiş ikame 
edilmektedir. Ferdi tetlıiole ram 
etmek ve zaptooilen araziyi yeni 
tecavüiler ikaı için üs giıbi kul. 
lanmak maksadiyl ibll~ ~
mUn organi:r.ıe edilmi§ bUtun usul 
ve kaynaklan harekete geçiriL 
mektedir. 

HenU1l hUr bulunan memleke*'
lerin tn l08a zamanda en fazla 
slllhlanma.sınm ve mevcudiyet.. 
]erini müdafaa için tedbirlerlnı 
almasının zamanı çoktan gelmi~
tir. Her yeni istill, mutecavizle. 
rln emrine, hlll hUr milletlere 
ka.rGt mUeadelede kullanılmak U.. 
zere da.bft. bttytlk kaynakla ... ver .. 
mekted.ir. Mukavomet eden mil. 
letlere yardmumız. bir diınya 
velinimeUiği hareketi değildir. 
Bu yardım, her nerede olursa. oL 
sun her hür milletin, h&la. hür o.. 
lan bütiln milletlerin bir kalesi. 
ni te§kil ettiği sa.rih bilgisine da.. 
yanma.ktadrr. 

B. Hull, Almanların Man.~ 
gcç.miye muvaffak olamadıkları 
için Atlantiği geçemiyecekleri 
<!UşUncesinl reddetmiş ve demiş.. 
tir ki: 

Man.,ın geçilememesine sebep, 
:tngilizlerin Manşm kontrolUnU 
muhafua etmeleridir. Kahra. 
mm mukavemet eden azimkir 
40 milyon 1ngili%, aöa.laruu mu. 
azzam bir milBellruı Us haline ge. 
tirmiflerdir. Öyle bir üs ki ora. 
dan durmadan dalga.lar halinde 
deniz ve hava kudreti vasıtalan 
çıkmaktadır. Yolu kapatan de. 
niz değildir. Yolu kapatan. 1n. 
gillz kudretinin ve lngiliz sili.h. 
lannın amıidir. Eğer mukave. 
met eden milletler denizler hiki. 
miyetinl ka.}1>ederlerse, Atlantik 
bl rmanl değil, f a.ka.t fatih lc;in 
gama doğru büyük bir yol ola. 
caktır. 

B. Hull, sulhun §imdi yapıl. 
ması lcabettiğini söyliyenlerin 
bu fikri etrafmda mütaleala.rmı 
bildirmiş ve demiştir ki: 
Bunwı mümkün olnıaemI ar. 

zu ederdim. Fakat değiştirilemi. 
yecek bir vakıa !böyle bir bil su. 
retine maai ol.ma.k--tadtr: Ta.ra.f
lania.n bir t:ınesi bizim dUşilndü.. 
ğümüz tanda bir sulhu yalnız 
arzu etmemdde kalmamakta. fa. 
kat kelimenin tam ma.nasiyle 
sulha inanınn.maktadır. O ta.mf 
i~in. sulh, il&l edilmemiş bir hal. 
de~ içe yapılan harbe deva
ma pratik bir perdedir ve bunu 
Fransa ve daha birçok milletler, 
kendi fela:ketlerine olarak, gö. 
rUp anlamI§lardrr. Bu sulh ke. 
limesinin himayesi altında, o ta. 
raf, kin ve nifak saçmıya ~~11"
maktadır. O ta.raf, sulh halinde 
bulunduğu memJeketleri, ordula.. 
rm esaret altma almak işini ko. 
!ayca bitirlnciye .kadar zayıflat. 
mak için blitün ekonomik hücum 
ifsat ve mahalli kargaşalıklar 
vamtaıarım ktillanmaktadır. A.. 
nal"fl ve milletlerin en iptidai hu.. 
kukuna riayetsizlik karş?Smda 
vakit kaYbeclilemez. 

B. Hull l!IÖZlerini şöyle bitir. 
mJetir: 
n. ıly@f~ illfııltı!f; ,.,..&ı:cl•~Hi 

DunkU B. M. Meclisi toplantısında ,sovyet-ıapoa paıctı 
Bazı mebaslana teşrii maıımlyeUerllllD Bugün meriyete girdi 

llaldarılmaıı lıteadl raı 2~!n( ~fi~ 
bir t:cbıiğde, Rusya ile Japonya 

AlmanY~ti 

200,000 
""' Ankara, !5 CA..A.) - B. M. busu .Ahmet İhsan Tokgöz'Un teş. 

Mechsi bugün Şemaetttn Günalta.- rli masuniyeUerinin kaldınlmaaı 
~ batkanlığmda topla.n&ralt De- hnkkmdald taleplerin devr o aonu
nisli mebusu doktor KAmn Saman.- na bırakılmasnıa mütedair mub 
lmın teerU masuniyetinin kaldınl • 

1 

talan tasvip eylemJftir ar-
ması talebi hakkmda tayiııJ mu • • 
ameleye mahal göıillmediğine alt B. M. Meclisi bundnn sonra jan· 
mubataya ıttüa keebedllmif ve 1 darına eratı ha.kkmdakl kanuna ek 
Ka.atamonu mebullan CeW Bayar kanun llyihıwnm ikinci ınllzakcre.. 
(Eaıki Bqvekll ve şimdi 1zmir me- sini yaparak kabul eylemi§ ve pa.., 
busu Celil Bayar değildir - Va.- zaı tesi gUııU toplanmak Uzere içU
krt) ve Hacer Diclenin, Ordu mG- ınamn. .son ve~tlr. 

Fatih kazasında pasif 
tecrübasi korunma 

VJ!i.ye tarafından muhtelif ka. 
zalarda tertip edilen pasif ko.. 

ruruna tecrübelerinin 11eklzfncist 
dün Fatih kuaamcla. Y2.t>ılmıe 
tecrüibelerde villyet aefi rberlik

1 

mUdilril, Fatih kaymakamı bu. 
lunmuştur. 

Saat tam 15 de alarm işareti 
verilmiş, herl:es Giğmaklara gön 
derilıniştlr. Bilfilurc bütün ekip. 

Vunanistanda 
(B~ tarafı 1 incük) 

orta eark 111DumJ tarargf.hmm teb
liği: 

Ywıan1staııda, imparatorluk kuv
veUorl, dUı;ınana ciddi zayia.t ver
dlrerek, intizam dalılllnde yeni bir 
geri çekilme h:ı.roketl ya.pm11ıa.r • 
dır. 

Deme. 14 <A.A.) - Ofta 
N ue ZUrcber zeıtung p.zeteslnlD 

Berlln ıntıhablrl bfldirly(')r: 

Yuna!llatandaki h&rekl.t Berllne ge. 
len ııaberler• care, Alman luta.ıarmm 
ılert lıareket temposu muvakkaten 
y&V&flalnıfbr. Harekltm aıırıqmuı 
1.ngtı!z dtımdar kıta.l&rmm mukave. 
mellerin! arttırmaama Ye her pyden 
evvel esaaıen mllııakale yollan lUbe.
riylfl fakir olan bu dağlık nuntakada. 
ki harckAt llzertnde mnoaatr ol8ll ve 
çekUmedcD eneı .lng1ıı.. krta.lannm 
mUhlm t.ahrtbat yapmlf olmum& at. 
fedllmektedlr. Ne olursa oı.un BerliD 
1evkul<MıYI bakmımclan wnuınt v&Zfye 
tin değifmedıgtn1 talınıl netmektedir. 

yeniden t.efeV"vuıkunu temin ede. 
ce'c nihat mere imanmı var. 
dır.'' 
V~&Wa. 16 (A.A.) - Amerika 

bahriye nazın KDoka perfelDbe alqa
mı Amerika gazetecileri cemlyetlnln 
llAnat lnmu t.aratmdan verilen ak.fam 
:remeıtnde bir nutuk ellyJemlf ve bu 
nutuk radyo Ue b11Uln Aroerlk:!D mil. 
leUne Dt:§redllmlşUr. 

Knoks, dünya vulyeUni tamamfyle 
objektU ve haklluı.tl arayan bir gözle 
tetkikten sonra •'vazi,eU böylece hU. 
IAaa etUkten aonra fimdi dahi tleri 
gitmemize mani yoktur" diyerek nut
kun& ıu auretle devam etm1§Ur: 

"Httler, göndcrd1flm1s harp leva. 
zmımm ve gıda maddelerlııtn lng1ltr .... 
reye varmuma mllaade etmemekte. 
dir. Böyle hareket etmeae maflQp 
olacağında §Uphe yoktur. Biz de bu 
ef)'WJ&rm A tıantik deDlzlnde batml. 
ınuma mUsa&de etmemek mecburi. 
y;ttndeylz. Çtlnldl böyle yapmaıı.-k 

biz de maJIOp oltL"'llZ. Blaler lngUte. 
reye yaptığımız muavene': vaadlııl ye
rine gcUrmete mecburuz. Bu vazife. 
mlzl aonuna kadnr yapRC&l!lZ. ÇQnkU 
bu 70lda hareket bl%1m hem flmdlkJ 
hem de muat&kbel emnlyetlmls için 
lı:a~yen lbnnd.ır. 

.-ıa 
ler faalıyete geQmiştfr. Fatih 
lastik fat-rikasma, camie birer 
bomba dUştılğü haber verilm~ ve 
ekipler derhal yetişerek icabeden 
tedbirleri almışlardır. Alarm 
15,30 da sona ennl~.ir. Ylll<arr. 
ki resim tecrffbeye iştirak c. 
den ekinlerin faallyetini göster. 
mektedir. 

Sovyetler 
(BClf tarah 1 iıtcidc) 

siya.t w beUd de uker1 taarrua hak.. 
kında Aunanyanm Moüov:ı ve .Anka. 
ra b11y\lk eıı:ıterl von Şulenburg 'fe 
von Papen Ue t.u,,ar.Jerde bulunmak. 
tadır. Sovyetıer blrll#in!D tutae&ğı 

yolun Alman pllnlan Uzertnde aon 
derece mllualr olacafmda ıUphe yok. 
tur. Bu itibari& .14oekovanm takip et.. 
mlllll aı a17&de auht.mel olan 111.yaııt 

h&re!t~t hattmı anuyo.bUmel: için ~v. 
yetlerin aon umanlarda yaptıkJan 

rcsmt beyanat lle bazı harekeUerl göa 
den geçirmek lAzımdır. 

SovyeUer blrliğiılin Almanya Ue ak
cetUfi aaemt tecavtıs paktından son. 
ra yaptığı en manidar hareket geçen 
lkincltcş.rlnde lcarlılıklı bir yar1.ım 
paktı yapılmuı tusu.suııda BUlgaris

tana yapmıı olduğu teklUtlr. Moako. 
vanın, böyle bir muahede aktedUeme. 
dlfi takdirde, Buigarl:Jtana bazı lktı.. 

sadi anlqmal&r mukabilinde tek ta.. 
ra.flı blr garant' vermeto hazır bulun. 
duğu mevsuk haber alan mahfJllerce 
llorl all.rlltmUıtU. 

Bulgarlar bu iki teklife de kaça... 
makl.ı birer cevap verml§lerdlr. BuJ.. 
gar hUkClmetlnln martta o\tman kıta
larmm ı.uıgar!.stana girmesi hakkl.I' .. 
d l. vcrdltf karar SovycUerl oldukça 
s1nirl9Ddlnnlf ve Moakova hUkt"lmeti 
Alman aakerl~ln topraklıı:rmdan 
transit aureWe gcçmeslne mUsaade 
etti~ için Macar hUkClmellDi de tak
bih etml§tfr. 

Bunu mUteaklp, Yugoalavyıuun 1.11.. 
Ul&aı, ıırl!eslnde bu memlekeUe bir 
ademi tecavüz paktı yapılml§tır. Sov. 
ye.• -, Yugoslavyanm :·ı.ptığı harbi 
nı"vru bir harel~et olarak telAkkl et
mektedirler. Bu memleket elA.n Sov. 
yellerin bütün teveccObUnU muhafaza. 
ediyor. Mevzuubaha muaheden.ln ak
dinden blr mllddet önce SovyeUerle 
Tilr~ıc: araııında bir "kartılıklı bibi. 
raflı!: ve Oomprebensıon,, p~ktı tmza.. 
ıanmı.,tn-. Bu pakt lkl mAmleketteu 
blrlnm bir teca.~ kartıamda sUrUk. 

arasında aktedilen bitaraflık 
paktının her iki tarafça tasdik 
edilmesi Uzerine bugün meriyete 
girmiştir. 

Mısır hududunda 
Londra, 15 (A.A.) - Deyll •.reıgra. 

fm ClU"J' çötundokl muhabiri bildiriyor: 
Bundan da.ha lll gUn evvel Mwr 

i çin cldd1 blr tehlike lefkU etUklert 
suret;lnde telAkl~I edilen garp 9'$1Unde
kt Alman ve İtalyan zrrhlı kuvvetleri 
bugUn mUdafaaya çekllml§ bulunu
yorlar. İyi m.alnmat alan mah.lUlerde 
beyan olundu#Untı. g8re, taarnıs f{m. 
di lngfJlzlerln eline geçmtrtlr. TOb,, 
ruktak11ngtı~ gamı.sonu ve Mıaır hu_ 
dudıınatı. her &n artan 1ngU1% kuvvet
leri l.tıl bir halda dll§manm taarruzu. 
nu tekllyecek yerde mütemadiyen 
devriye JıareketıerSnde bulunuyorlar 
ve böylelikle dU§mant endtfeye eev. 
kederek kaU bir harekette bulunma. 
aınA manl oluyorlar. 

Kahire. 23 (A.A.) - Eski nazırlar· 
dan ve Mmır ordusu kumandanı A.b. 
dUrrahmlm Azzan Bey harp vıztyaU 

hıı.kkmda yaptığı bey&natta Mıalrm" 

mOttefiktne k&l"fl haılaane haltı hıı.. 

roketlnl ehemmiyetle kaydetmll ve 
demiş!ir k i: 

- Yc.kmda qok nıUhJm hldi.elerln 
cereyan ettlğLnl göreceıtız. Bu hldlee. 
lcr esnasında tngtllzler hlç ~phe yok 
ki. eJl ytlksek \'aııtıanm kullanacak· 
!ardır. Mısır milli mentaatlerlnln ıca
bettlrdltl muhtellf ~bepler dotavaty. 
le harbe lftlr l\l: etmiyoraa da tn,iL 
tere l!e olan muahedealnl ntaahbUtıe
rtne mUttetlklnl tamamlyle mt:mnun 
edecek tarzda riayet ediyor. Mıaıriıta. 
nn sonuna kadar mOtte!lklerlne ve 
mllll el.yeJıetıarlno hallan• merbut 
kalAc&klar:na 9llphe etmlyOrıını. 

100 Alnıan tayyareAI talnip cclll4l 
Londra, 25 (A·A.) - Bu aqam 

Londrtı.da öğ~nlldifine ~lire, bu 
ay içinde !fimdJye kadar lngtltere 
Uzerlnde ve sahlllert etrafmd& ~1lz 
dU~an tayyareıd dU~r111mUıtur. 
Bu tayyarelerden 7ts 1 geceleyin 
tahrip edllmlştir. 
Yago91av ta)'yal'f'cllerl mu.dele 1 

edJyor 
Kahire, 25 (A.A.) - Yugoelav 

ltrtalan ve tayaTelerl mihvere tar
vı mücadelede diğer mUttefUr ltu?
vetıere fltıhnk etmek Utere orta 
şarka gelmişlerdir. Bunlar halk ve 
müttefik kıtaat tammdan bara· 
retle lrarşrla.nmışlardtr. 

PETEN 85 YAŞINDA 
Vi§i, es ( A . ..ıi.) - Stefani L 

janmndan: 
Mareşal Pcten dUn 85 yaşmı 

kutlulamıştrr. 

lenebnecett bir mUdııfaa harbi lhtJ. 
mali c.ıeryılş cd!Jmcltted!r. 

BlltUn bunlardan ba.fka SovyeUertn 
lk!Dcıtl-pinde Uçler paktma Utlhaka 
da\'et t><:ildlği ve bu teklif!D reddoldu,. 
ğu da itfa odllmlftlr. Bu meselenin 
Ufiası keyflyetlııln Almıınlıı.nn ı;ok 

canmı mktıjtı zannedilmektedir. Bu 
hCldJs!.!lcı Sovyetlcnn. mihver devleUe.. 
rlnln hogu.na gitmese de, daima mtıs
tak!J tir atya.let takip cttlA'lnl g&ter. 
mektcc1!r. Sovyetlerln bu yolda devam 
edecekleri ve flmdl Aluıanya taratnı.. 
dan bazı hususlarda latlmmc edUecek 
olurlarsa vencekleri cevabı gene mUD 
h&ıırraıı Sovyet mentaaUan bakrmın. 
dan ksrartqt:ıracaklan bedihidir. Sov 
yeUer blrllğlDin vaziyeti h&kkmda 
yaprtaclt.k en d~ğru tahmin budur. 
Avru:>a mıntakaaı harfc!Dde ile Sov. 

yetıerln Japonlarla yaptığı bitaraflık 
paktı vardır. Japon guetelerlnln bu 
pakt karşısmda ilk gtlıılerde gısatcr
dlkleı-ı .tıararetl muhafaza etmemeleri 
dikkate değer bir noktaı1ır. Sovyetle.. 
rln. •1:&.ıı verilmesine devam devam 
olunacafı hakkında Çine verdikleri 
temlnıı.t Japon gıı.zatelerlndekl atys 
değlşi!u.ğinl az çok izah etmektedir. 

Londra, ~ (~ 
neeredfien ball 

19 
~ 

Libyadaki AIJdAD -~ 
sunun mevcuda ~ 
ibll.J'f'!ttir· Mevcut ~ 119 
ile 1.200 ta~....dd'· :.a 
re dahil bulu~;-tır...: 
evvelA. 60.000 ~~-. 
Jetml.l)lerdir. ~ ~ 
va yolu tıe JD~ 
n alıntflardlt'. __. ti' 
lar, puarte~ -~ 
~lddetıe ~~ 
luegarp ~ 
rtlmi§tlr. 

Bu harp, btslm hartlmiZdlr. Ame

rikan mi1letl totaliter mllletlerinln 
galeb-~yle nuıl bir fellket gelec&. 
tini fıı.rkettıtt lç!ndlr k1 bugün takip 
ettftlmlz el~te varmak Uııere itti. 
haz ttml§ olduğumuz bUtUD tedblrle
rt ezlcl bir ekaertyeUe kabul etml§. 
t!r. 

Bu hUkUmeUer aynı zamanda açık
tan aı:ığa ve 'Mr çok defalar bl%1m 
dü§mıııımuz oldukl&rmı U&n etmi§lerı. 
dlr. Bu bQkOmetler, aralarmda bir 
UçüzıU paktla baliıdmar ld b".mun 
dotru~an dotru1a b1ze kal'fJ yapıl. 

.mJf oıctutun~ hiçbir va.kit aklama. 
iiiiflatdtr. 

tLKNKi~i1~E~ıa~it1 
1 Yalnız 1 P l il sinemasında buyuk muvaffakiyetlerle gıısteril~ 

P'Umtn uzuııluğu dolayısi,ıe ııe&Dalar aat 1.43 - f - s.ıa ee IJIO c1ıa. 

~il!IUl!I 



Sp or - - -
Profeıyonel aiil"H 

maçlan tehir edileli 
BlrkaQ s11ıı evv.S gue~ 1' .. 

ktrdalb HU..yinle Kenblll AbmedlD 
yann Şeref atadmd& ma.ç yapscakl-. 

Alil rııı~:e~ aldıpuu sön Şeref 
• • • stadında Milli Ktıme ınaçl&n olil!ltu 

f,&U •• Bu ı~celeme bittikten 80Jlra için bu mtıaabak& gelecell Puara te. 
lngillrJenn buna kargı nasıl ted. 1 • 
birler alabileceklerini aroattı. Se. ih r cdilml§Ur. 
zar, bu fırsatı ka.çırmadı; kendi _ .... ı>--
ha.zırla.dığı bir projeden bah.ııet. Milli Küme m&$lan 
ti. Bu pro;r-, Fran&ızlarln tngiliz. hf.Anbul ıPDdlol ~: 
terin ispanyayı zaptederek AL BCG1)N 'f'APJIAOAK MAÇIAS 
mun ordusuna kar§J Pirene dağ. ~ wı: 
larında. mü-terek bir ınUdafaa Saat lfı te ı.tan~r • Muke. 
battı ıkunm.lannr jstJhdaf edL ÇOl°· Hak.em: Sellml APL 
yerdu. Yan bakmı: ~ - Kuutter. 

Mösyö Jorj bu projeyi asker- SN.t 11 de ~laf• Harblyw. Ha. 
lik bakt1llmdan tenkit etti. İ§C kenı: !Rolit O&Up. 
kadınla da ka~ılar. )ıf Unaka. Yan hakem: &amUı • ~· 
a. bir saat s'irdU. öte beri nhnı- ~·~RJN l" PıLı\CU ~ 

ya. gclc.Jcr de dinliyorlar. ica.. Şeret ıswı: 
bmda söz alıyorlaı'<h. Saat ıs te Ateııa6ar • Tl.bbn. Ha. 

Birlikte eve dönerken, ~r, kem: Sşmlh Du~· 
hftll projeeinin hey-ecanmdan Yan ha.kem: KUhtar • N~. 
JmrtulamamıştJ. Niha)'ct, tıkir. eaat 10 te lst.arı.bUllJIOr • H•rtııye. 
lerinl hemen o akfa.tn hıglliz ~ HaJtem. Şdl T..U•· 
ncl kurmayına y""zml)'a karar yan hal'.cm: Fer!4ua .. N8*L 
verdi de (U~lilkle BUkOnc bula. saat 17 de Jkflkt.f • Mttı1r..-. 
bUdı. ffak~.m· Sııml .... ~,. 

y~ ttk•m: Halit (ı6llp •~Un. 
Xlll - GONDC'Z BEN1M. 

GECESENJN! 

O gece saınanlarunm Ustilnde 
bır prens kadar ırahat uyudum. 
Ertt'sı sabah hükfunetin Bordo .. 
ya gclmi olduğu tahakkuk etli. 
Fransız ı:irvl,...t bru1kası civannd:ı. 
hilkfunctc tahsis edilen bliyük 
taş bınanm Usttine F nınsız bay. 
r.ı "ı çekilmişti. 

Halk, bahçenm demir pannaic. 
lıklnrı araEmda.n gUnUn ~ann.. 
manla.rnu göre:bılmek için akın 
akın ı0 tarafa gidiyorôu. Ben de 

gittim. .. ""'' Fakat kapıda bcldiyen Uflt;-•· 
Ul m,betçilerden ve bahçede, ta§ 
m rdivcnlen:te seğirten emir ru. 

(Devam' var) 

Olen bir kadın te§hia 
edilemedi 

23 ~jsan bayramı günü, ort1 
yaslı ıtemizce giyjnmiş bir ikadın, 
J<fict!· ıw~rda dola}l ken birden. 
b'rc tııcrine ~epal f ~ fll! 
dü~üı::, ve Haıki ha9tahanetıinP 
kaldn Jmı..tır. ifadesi alıı;antıY~ 
kadın, dün hastaha~de ölmUf, 
cesedi s.dliye doktonı F..nver Ka· 
ran tarafından :mua;rene olunarak 
Morga kaldıriltnı>tır. 
Kadının hOviyeti te$bit ol~n~ 

manuştJr. Ceset ıınorgda :teehir C"" 

Y annki mastar 
ı>a~r gi)DU .aı.ııı.)'UI M ~ 

FeDM 11tadmd& iBeyoJ1uşpor ldtHıl IH 
Fene"'bahçe ta'lumıan .n.ıımda reY~ 
~· ı12 de Galata.ar&)' .. ~O& ta.o 
kım.IUI j(a.rfllll.fliC&kUr. 

Tara?dan .okah 
bakarken dütiP öldü 
laksımde otutan ıve bir fll'P_' 

hanede ç.a1ışnn Yorgo aChnda 30 
)'3.>lsnnda. birisi, lJün ~ üze.. 
ri oturduğu apartımanuı flit ka· 
tındaki t.araadan ca.d4eYl -m 
derkc..'tl :m!lvazenefilni ka)'bedirı* 
dilşınf ş, :vüoJdü hurd&haf bir bale 
geler-ek hemen ölmütıfir· 

\Taka)a muddeiumumnik~ ~o~ 
mu· \e Yorgonun cesedi adlıfe 
doktoruna muayene ettirildi~ 
soııra defnine n.tb6at writmlşür. 

' Büyiik Türk Geceıi 
su,Ok TUr1' Gecetl ~ u.utn 

tarihinde cumarte.ı Ü#llU TJ~ 
~pe ll8JIİl!I r rM ,. ... 11ur. 
~ ... t il d9 Mlleıeak ~e ~ 
aa ..., -.at il ıde lıilfl•••oktlJ', 

o 

dilmektedir. 

l"fSi(Hi",\WI Q 
1 'rkin can ıı.tıyoniu· ~r DcMı alla da 

Naimenin bütiin kuew:" '1 ııasd oluna oı. .. l&imüll ~ 
olmasıydL Gerçi bu az bir ku&Ur cuiU da otacu eti• Pnilill ka.. 
değildi, !&kat puna m~~ık. 0 rıtacak koc.,;..t. :IJtbcak, .U... 
kadar iyi ta;rafları V&ı•• ı... il ecekU. 
Bir defa hariJrnlade ev bd!ll1Y- YHaftda ,_ ~ -~ 
dı. Çok iyi kalbli, saf ve iyı ah- pllr Naime1i ~ _,.: 
1aklı idi. ~ .~etm ~· -'DUJUDelim .. iWti. 
:maz, ibtlyiilderme bünn _., ry ~i ~ ~ 
küçtlltleri .everdi. ra.kadt ç:::r oaa:ır:'7~~ •tile .. 
di lfte .. Ve bunun 'çin. ~ ' kala ~ye liUi' ~ 
;:r..~:uı gld<nli. '?l""ordikl ~=-ı ·--': ev'1e mot!UI bir' ~ 

. Evleneını:V u. J - ' "" 

bul ~ulan mahalle ma. da~g~ .E8:.a.....: ...._ ~ ~ 
ı dosta çıtl&.tJ.. 4110. I,;-.- 1a- = 

halle dot.aeıyor, ete eJAJ ndan de. ikuın&n gö1eUet, lliM i · 
yor ve bir"hayırh. h • 1 tince ıana. l<aplıl& nıetM • 
mat arıyorlardı. • d' Fil.- beklerilı 

Kmnet çrkma.Dlıf değil 1
• az Bir ataii\ JP.len jielenlei'iiı it. 

kat Naimeye soraraa.nı~. çıkm aı kefı;tıaı. Naime 'btr tuhaf oı. 
olsun ~yle iktsrxı,et.· tUJtUrme. mu!lu. AnUW • ..., i1a --~ 
Kucagızın ytımne deydiler w arb'k ~ 

dikleri kabyordu. ~;1 and ·~:; petu :~ beideml~· 
bazan babasına, gok ~a a • • • 
i1Jlara: ' Bi ea.bah kaPI liııWitt: ~ 

- Sizde hiG iıd ok ınu ·" dL Hptbe ~ Wt )9"aaet ı*6-
diye ,.•tanlar oUnu,tu. ..re--· N - &ll'J>llUYM" nu~· aı~:orı:ı canonı ... '4i)-e .-. tfa.7!_~ ~·· Bir W· 

- ' aip 118$'1Wl11• 
yalvanyo du. • na. KöCall kofUIW· 

.A.ma, bu iballerml ne &J1Ml Ba.bibe aıne: 
ne de l>a,Wına duyururdu. _ lıhUiıP .... bllliit """ fi. 

Bir gUn~ . ~ ~u. ışımdl,e b41t MI bir 
~~:ı~·S:an) ıot.ra ~et, böyı. ==~ 
evlenip ne olacak. Olmuyor ~.. :;~ti. A:nıM 
Artık beni görınlye gelenlen 1QI.. ~ ~ •••,;ne oe. 
ri ::bi~ gibi olJaılf: ~ ~ wr4f - •'fm ": 

_ J.. .• J.,.. Bıı da ne ..._. ;.., ~ .teoıtiıA· 
Allaha iqJU edi~ ~· - WW-_. ,.J ,_, 
bilinir .mi hiç? .. Herifte bir; _ Dtalf~ ıl,,.,._, ~ 
yır var .. oımuyor, obnuyor ~ "' ytrdini&. 
bir olun;a pir ol~-~~ M•Mfir ~ ~· U. 
um. Cen&bılıak, ~3· • ;,.e ~ ~ fJa-., .._: 
ıdz bıralanU. Seıı ~~,de _. TtJ~. Alıli· f-1'"' ,.._ 
karı~· ~ da., ~-• ms olur bir tek m111'8dımJS var. ~ p. _ Dette efendim- l~ 
llnlik elblte9i l~ .~ efendim. 

Ah bil geHnlik _elbıse .• Naııne, ve dışarı fırladı: 
bunwı için ne hUlyalar ~:nıu. _Müjde~· dedi. olu. 
yordu. O da. evlenıııek ıstıyor. 

Amca HG.niaPqa 
yab.ı iatimli.k 

edilecek 
Botum AMdOlU ~a baı.a. 

ıııaıı ,,U,lıa H"'87tPJIN& )'alımım Lltlm 
Wt1 lçUl meııatU umum1" karan ._ , 
lınmJJLır. Yatı yalaııd& ı.tlınllk edile. 
eekUr. 

Belediye istimlAk lfleri mocttlrlnto 
~ SiitOU~de fi, Alı· 
JOl&flUDda 21 dUk1cAD ft blıuuwı ı... 
Um1A.k tfia\ tamımtımp, 
Mchmutpap. çetmeıi 

timir edilecek 
Xa1ımutıı-fad& bar&p blr bal~ bu. 

IUUD Jıl&hmutpq& ~ t&mlT 
cdlleM1' .. lıul~ 111ntea lılrU 
pri" •J••ceırtır. 

Blmdan lııılfka \l"en'batu Al'IL7IJI• 
mı.r ~ eJt ~ pı&n mllR. 
ler aldth'latQM bllcHrilmlttlr· TeN
lıatu ...,.,. aıa plAa& sere mau ..u. 
leoelltrt. 
~ 

Bir yalının iç te~tı 
milulere verildi 

... ..... _ 
~ remekt• lt'4ln (iinde o'~ &fa •-•••-

ditlerlnbl fuı:sla~ 

Devlet Demiryoltarı ve 
ftletme Umum idaresi 
KUbaDUDen bedtlı (ff.000) kıt_. d6rt b1ı1 Uıa o&N 1DO ._ ~ 

716/ıa.ı Çarpmb& rünü saat U do J[apab VMt UMıJO ne ADllaıU& ...._ 
ibtıuunnda u.wı alnıacaktır. 

Bu tıe girmek Lcıtıyenlerln (8300) no bln llç 70z liı'alık mu..ıdlat tami. 
nal De kanwıuıı tayin etttgi Tf!9lkalan n teldltlertlt.t •JIH ,-.. .ut H .. 
kadar Kornt.yoıı Reaıtğlne venuclerl llaımdlr. 

Şart.namcı.,.- 200 kıuuf& Anka~ w Ha'darJIM& ••••...,... _...... Belıe!k "' ı.un,. nıu tlaeriDcl91d ~ 
çeotıu plUll ~hm açdmuı dotayr. 
aiyle YJkdmlfbr. iç UıQIHb aJm&. 
nk nnııeı .... ~. 

maktadır. _. 
--~--~~~~- <IQOO) 

Bir~Nici 
teyJdf edildi 

Tevftk 0-ftl ...... bir )'UllHltl, 
~ '* ..... a-1 kal&baldc 
lıılr t.J'Mlft~ ıHtıla o.alf ...... b!. 
H.ınba arb ...... o!.glllde 110 ..... bu. 
ıwıa.o ı:atuau ~ ........ . 

ÔMl'OI lıu ......... Hr lmmı l1t lıb' 
Qç ellüe ......... ,..,.... .. tıar.. 
•arda, m•~ yec1Ullea eo.ın 
dUD •t.ıt& •Ntmclaıl pke1•D"''I Ye 

~ece tnJdf MUIUDQfWt• _ _.,..,..._..,.._ 

~yeDayet 
nıaa~flal•' .... : 
ı - 1".o.k .W.y baklalı& malik il· 

.. n diba )'l}luıek 111Uktep rneswııı. 
~dH tıuıb ..UrUk 64ev1Jıt >"•Pım.. 
~ ~J&lıl&ı'dP 1'11Mk ebllyetn.nıe
uı.ttl ...UJ"tDı..-.av l Mayıs 9'1 
~ ...,.. .... kl#dlr. 

'I - Bta ~ u.&. muwalamı 
~ .,,. ....... .t f9ll'l••k ~ pm. 
d*- fUbe)'e mtıraeut •tmel.eri. 

ı - tıw ıllAıl d&,,U,. makı•ma 
lk'1m okJUIUDdell sııan-at ebalyaler 
~lande Mlceıflk ikalnıDUDUD 8f QDC!l 

.. ... muctblllıce ~ 11111.-ıet..ı 
yapw:a«ı Mil oıunv. ..... 

Gönüllü butabakıcı 
bayanlar 

QWUDe, Ha~e w OGID~ 
1IJ ~uıeıertn~ mv'hte)lt tarUı· 
..,... ,ena.ııtı but•b.ıılua kuJ?l&nDI 
Dmıa1 edeD blyulum talıadetname 
tAıvai nıenatml ıtf&anm 2T inci Pazar 
pi .... ı ır; de Beyotıu Halk..S -.. 
IOBunda :rap·la~ bu bayanla. 
rm ~r merutmde ibul11J1P"&lan 

ııa.n otunur. 

..-Ut Bsnıuurmde lnlmlıarU ... ..._ WlhUI ..._.,. .. -n,,,. • .. 
llCI u.ruı tıuıwwııt.re ,..... • Oda ıctldJWir. ~• ıae ... ,._ 

ipli.na '°" ~ ~ırur. 
& ~ed 1,QIMl .... hlı UICI ... 

•• 600 .L., 
• • t&O ....... 

•C • 100 • ~ • 

Kt!flıl~•~: 11 Mart, ll Saatru, 
rtnoo yapıltr. 

llO .... it lnM Ull ... 
Q ....... . ............ 

.Satılık kadın 
"/Ol· 

- Hay '8.ğzml öpeyim senin .. 
IKof, Na.iıneye söyle, hazırlansın. 
lliialenan. ~erıein. 

Baba heyecanla. içeri girdi: 
- Bey oflum, dedi, dünyada 

8111 n.hat teY n, bark eahibi ol. 
ma)d.Jr. Bunu itıtlyenleri Allah 
da .veı-. 

Adam, &)'Dl :nıahçubiyetle: 
-Tabii, dedi. Tabii... 
- E bqka nasılsınız.. lyiai. 

,. Uıpllalı .. 
- Çq\ı tefekkUr ederim .. Ben 

itini sev.eıı. ifine bağlı bir ada
num .. Sabah, ~ mdemem .. 

- .ÇOk Yllfa. oğlum .. İfte öyle 
ôlmalr .. Biaimki de çok uysal. 
ibJWı .. GareceDiniz ya .. V'.alla. 
~ pek meeut ol&cafmızı uma.. 
na.. ~ma ta§ basarak ve.. 

~.biraz garip garip iht:L 
r'P' yUı:llne baktı 110Dra: 

- ~ ~r ederillı, dedi. 
~ ıre kazanç düny .... 

naiınıe kahve ile içeri girmi§. 
tl. 1Aftlb k-. tarpcnda otwaıı 
"8mm yQ1Jine bile bakmıyordu. 
Oman ichı çirkin diye bir ff11 
ptu. Sadece bir adam olmuı 

~~· .. dJt&n ~ am.-i 
.... "rdi: - C: ~um, decti, m., .S. 
...... Jt.. ı.,.ı1111ı._ 

Mflıil &YMa blkb: 
- üJI"'"'""' d9di. -=-.... decti- 8bıl .,,,,.., Ubal edi,onm. 
- tben... 
~~...., ........ 

d~ - 11"""-" .,,..... sa 

~·~-·Jpcla .... .... Mld befltm ....... ge1mes. 
Ha.blbe nine: 
- Evladım, dedi, biz bir eeY 

~t.emiyorus. sen mesut oL 

Adamm bu muhavereden bir oey 
anlamadığı muhakkaktı. Fak&t 
konu~aya devam etti: 

- Evvela anlamak istediğim 
§U, dedi, ne kadar süt veriyor. 

- Süt mU? ... 
- Öyle ya.. Ben inek almıya 

geldim buraya .. 
Naimenin babası hiddetle ye.. 

rinden fırladı: 
- Bu derece nlaya gelemem, 

dedi. K~ımm bu ~r1.:ce tahkir 
edilmesine hiç bir 8\ll'etle r.w 
olmam .. Def olun buradan .. 

Adam haklı idi. Fakat bir :yan 
h§h~a. kurban gitmİ§ti. Blti!fik 
ev,e ~recek verde buraya pi. 
mıısti. 

Naime, konu&manm cnunu 
kapı adında dinlemi8İi. Bqı 
dö.etor, göileri karanyordu. 

BirdMl k.?ndini tuttu. Babası. 
mn kovduğu adamı :kapının ti. 
oonde omuzundan çekerek tteri 
çevirdi ve: 

- Bana bak, dedi. Sen evli mL 
• • •n .... 

Adam l&fkm bir haldeydi: 
- Hayır .. OOdi. 
_.Öyle ite gel beniınle.. 
Naime onu doitnı yatak oduı. 

na götll.rdü. Kal!JSIM. oturttu 
ve: 

- Benimle evleneceksin, dedi. 
Yokla ne een buradan Hl c:ı .. 
kanın. ne de ben ... 
ta1ipleri kaçırdığı için U1ilntll 
Atın almak için gelen ıadama. 
kendiltfnl N.bnıfb. 

Senelerdir böyte bir eeAret 
_.teremediiJ ve bl~k daha iyj 
taJloleri kaçrrdı~cin O.UntO bl. 
le duymadı.. Aff MB'I' R:eŞA'I' 

yarın, bu •ütunda 

Yuvayı yıkan kim? 

---------------------' 

.,.,.be ~t.oıı .ı.m., ~ ~ 
numaralı ~eqih cO"'nmı ~ 
bet.Um. Y'enlanl .ıacapau. ....... 
Dlll ılaWrmll obDa4llmı bl14lrtıtla. 

---~ ........ 
o(-) 

il' * • 
llt&obul IDamiJtt ' a.ae 119 • •• 

a1dıtım 11J::nt41 ~ ..... 
~remın~-.JJ .... 
Yealatııı ~ e+f•Mt ... 
mu FVktw. 

bıaabul .......... IJ ........ 91 
10/NO 
Kum. Galip lliup v, .......... 

1ı1C"Arh Nlkola ,._I nJdU M:uUt 
Benetbı ~ 411' Ura .. ~ 
lıakJmıda ltlM d&1"ıl6Qee """ ~ 
iklkatt& btenilea ":" 1ra o ~ 
U1b t&rihlne lıadar tala n ~ 
masrafı üe .......,... t .-ıı .. ,. _.... 
ve kabuluna ıH .._ ...-.. .,. .-, 

t.erlnln dtl&elUlmetıılDe UIU ...,........ 
karar ,.•rlldfl1 ü1ıJ d_..... (.....,) 

SıY'l1W llulll ......_ WI' nıllm!rr: 

ııı..: Nl/41 

T,...keııılM1Nhk ............ __. 

610 ~ 6-mlr -~ _,,. 
ot :ıılnder, pamuk 7Ubk. ,.. ~ ........ ~~
malı 8CJkak Jt NoJı • ~ tt-'MI 
.at u .. a;dt uu..... www ........ 
~tal ....... .....,.~ 

ta&l .. balll' -.. wmaw .. 
wtsut n .....,_ .... ı 

~aıt.._.. ....... . ,...., -
SUl'-l: Alllıl VI 

Basrldll1 yıer: Y AllfT' •crn... 
Umum n~yatı idare eden: 

ll6fik A1t.ft'ld 8~1 
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